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Os vetos do presidente Jair Bol-
sonaro a trechos da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) 

de 2021 não afetarão a aquisição, 
desenvolvimento ou a distribuição de 
“quaisquer” vacinas, inclusive contra 
a covid-19, defendeu o governo fede-
ral em nota.

O texto foi divulgado neste do-
mingo 3, dois dias depois de o presi-
dente ter vetado um dispositivo que 
blindava de cortes e bloqueios as 
despesas relacionadas ao combate à 
covid-19 ou vinculadas à produção 
ou aquisição de vacinas contra a 
doença. O trecho havia sido incluído 
pelo Congresso Nacional na LDO.

“Em relação aos vetos (...), cabe 
esclarecer que o governo federal 
abriu, no ano passado, um crédito ex-
traordinário de R$ 20 bilhões destina-
dos à compra de vacinas contra a co-
vid-19 e à campanha de imunização 
da população, valor que ainda não foi 
utilizado e estará disponível para uso, 
na íntegra, no ano corrente”, a� rma a 
nota, assinada pela Secretaria-Geral 
da Presidência da República e pelos 
ministérios das Comunicações e da 
Economia.

O governo alega ainda que não 
haverá suspensão de execução de re-
cursos destinados para vacinas pois 
a LDO já prevê que imunobiológicos 
para prevenção e controle de doen-
ças constituem obrigações legais da 
União que não são passíveis de con-
tingenciamento.

“Isso inclui todas as vacinas, para 
toda e qualquer doença contagiosa 

que integre o Programa Nacional de 
Imunizações previsto na Lei 6.259. 
Portanto, os vetos à LDO não afeta-
rão a aquisição, o desenvolvimento 
ou a distribuição de vacinas, quais-
quer que sejam, inclusive as contra a 
covid-19”, completa a nota.

Durante a votação da LDO, os 
parlamentares decidiram proteger 
algumas áreas de cortes, entre elas 
“despesas relacionadas com o com-
bate à pandemia da covid-19 e o 
combate à pobreza” e “despesas com 
ações vinculadas à produção e dispo-
nibilização de vacinas contra o coro-
navírus (covid-19) e a imunização da 
população brasileira”. O dispositivo, 
porém, foi vetado por Bolsonaro na 
sanção da lei.

De acordo com a nota do gover-

no, essa blindagem era “redundante”, 
pois todas as vacinas já estão protegi-
das de contingenciamento na LDO. “A 
redundância de previsões em seções 
diversas, além de ser desnecessária, 
poderia dar origem a interpretações 
divergentes sobre a forma de trata-
mento orçamentário da campanha 
de vacinação da covid, pois incluía a 
vacina da covid na seção de despesas 
que não são legalmente obrigatórias”, 
completa.

O governo ressalta que o presi-
dente sancionou 83 itens que não 
poderão ser contingenciados. “Esses 
itens ‘blindados’ não poderão ter sua 
execução restrita mesmo em caso de 
queda da arrecadação, seja por serem 
legalmente obrigatórios, seja por se-
rem considerados estratégicos”, res-
salta o governo.

A lista inclui alimentação escolar, 
piso da atenção básica à Saúde, bene-
fícios do INSS, Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação Básica 
(Fundeb), assistência farmacêutica e 
insumos estratégicos na atenção bá-
sica em Saúde, abono salarial, seguro 
desemprego, aquisição de caças pela 
Aeronáutica (projeto FX2), novo Car-
gueiro Tático Militar da Embraer KC-
390, programa de desenvolvimento 
de submarinos (PROSUB), programa 
nuclear da Marinha e outros.

“No caso da Defesa, foram ressal-
vados aqueles programas considera-
dos estratégicos.Os demais progra-
mas da Defesa também estão sujeitos 
a contingenciamento”, completa a 
nota.
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“TIRO NO PÉ” DOS EUA E REINO UNIDO

Ney Lopes – nl@neylopes.com.br

POR TRÁS 
DA NOTÍCIA

CHORO POR TI
O Ceará consolidará em 2021 a 

sua “área de livre comércio” - “hub de 
comércio exterior” -, que centralizará 
as exportações cearenses. Há anos 
digo e repito que o “Grande Natal” é 
a área geográ� ca mais privilegiada 
das Américas para instalação de 
“polo exportador e turístico”, pela 
proximidade com África, Europa 
e Canal do Panamá. Mas, o RN 
continuará no “ora veja”. A prioridade 
aqui é para propostas repetitivas e 
sem “inovação”.  Fazer o que? “Choro 
por ti RN”!

EX-MINISTRO
O ex-ministro general Santos 

Cruz é quem diz: “Bolsonaro 
‘administrou’ mal a escolha de 

Pazuello. Era para exercer sua total 
liderança e sair fortalecido. Isso não 
aconteceu”.

CAUTELA
Wanderson de Oliveira, ex-

secretário do Ministério da Saúde, 
defende a continuidade dos hospitais 
de campanha.

THERMAS DE MOSSORÓ
A previsão é que seja reaberto no 

1º semestre por grupo da Paraíba.

GATOS, CÃES...
A Rússia já trabalha numa 

vacina para proteger os animais da 
Covid 19. Surgiram no país infecções 
generalizadas de gatos, cães e até 
leopardos das neves.

2021 começa com “fato novo” na economia global. Após sete anos 
de negociações, a União Europeia (UE) e a China aprovam acordo 
comercial. A união de duas potências líderes e duas civilizações, 

teve como causa a intolerância, egoísmo e o nacionalismo patológico de 
Trump nos EEUU, ao retirar o país da OMC e o “Brexit” dos conservadores 
britânicos (saída da UE). A China, acusada de “totalitarismo comunista”, 
aceita a “liberdade de mercado” e os europeus aproveitam para reduzirem 
a dependência econômica dos americanos. O Reino Unido e Joe Biden 
enfrentarão verdadeiro “labirinto de Creta”, em pleno século XXI. De 
agora por diante, a preocupação será buscar caminhos para a redução 
dos prejuízos econômicos causados pelo gesto tresloucado de Trump 
e a inconsequência do Brexit, que elegeram a China como o moderno 
monstro “Minotauro”, a ser destruído. O “tiro no pé” afetará o bolso de 
britânicos e americanos.

INFORMAÇÃO & OPINIÃO

ISAC NÓBREGA/PR

Governo diz que veto de Bolsonaro 
não afetará aquisição de vacinas
PLANO DE IMUNIZAÇÃO | Manifestação governo federal ocorre após o presidente ter vetado o dispositivo que 
blindava de cortes e bloqueios orçamentários despesas relacionadas ao combate à pandemia da Covid-19

Presndente da República, Jair Bolsonaro, vetou 83 pontos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021 que não poderão ser contigenciados

Esses itens ‘blindados’ não 
poderão ter sua execução 
restrita mesmo em caso 
de queda da arrecadação, 
seja por serem legalmente 
obrigatórios, seja por serem 
considerados estratégicos”

“
SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA
NOTA OFICIAL

1.    E o futuro da cidade de Natal? As posses e discursos anunciaram 
alguma meta arrojada, de mudanças reais? Ou, apenas a pauta de 

rotina e continuidade do que vinha sendo feito? Ainda há tempo. É 
aguardar e acompanhar.

2.    Dos países que compõem o Reino Unido saíram do mercado 
europeu a Inglaterra, País de Gales e Escócia. A Irlanda do Norte 

permaneceu e é o “nó górdio” a ser desatado, por ser a fronteira 
marítima que permite acesso aos demais países. Um problema crucial 
para o livre comércio britânico.

3.    Um dos continentes com maior queda da economia, por força 
da pandemia é a América Latina. A previsão é de 7.7%, em média. 

Há três exceções de países que crescerão em 2021: Peru (9%), Panamá 
(5,5%) e Bolívia (5,1%). E o Brasil?

4.    Há uma década Peter Turchin, russo, professor de Evolução 
Cultural e História das Civilizações da Universidade de Connecticut, 

previu 2020 como um ano atroz. O mais preocupante é a hipótese por 
ele levantada, de que a pandemia será seguida em 2021 de crescente 
instabilidade política, sobretudo nos EEUU, que poderá levar até a uma 
guerra civil.

5.    A agencia Morgan Stanley prevê aumento de 6.4% no PIB global. 
Citigroup projeta 5%. O FMI só acredita em 4.4% de crescimento, em 

2021.

6.    Os EEUU de “olho aberto” na exploração de lítio. Tenta impedir 
que o mercado mundial seja refém da China. O mineral chamado 

“petróleo branco” ou “ouro branco”, por ser a matéria prima na 
fabricação das baterias dos carros elétricos. A maior reserva de lítio no 
Brasil está no médio Vale do Jequitinhonha (MG). 

OLHO ABERTO
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O novo prefeito de Mossoró, Ally-
son Bezerra (Solidariedade), de-
cretou neste sábado 2 estado de 

calamidade financeira e administrati-
va no município. A decisão foi tomada 
após o novo gestor municipal verificar 
a situação precária das contas públicas 
da cidade da região Oeste potiguar.

O decreto com a medida de cala-
midade financeira foi publicado em 
edição extra do Jornal Oficial do Muni-
cípio (JOM).

“Encontramos o município em 
situação caótica, com salários atrasa-
dos, sérios riscos a oferta dos serviços 
públicos e sequer tivemos acesso a do-
cumentos importantes do município, 
como reconheceu a Justiça”, afirmou 
o prefeito, em texto escrito nas redes 
sociais.

Segundo o decreto, entre as justi-
ficativas para a medida, o prefeito de 
Mossoró aponta que o orçamento para 
o exercício 2021 apresenta expectativa 
de despesas com pessoal do Poder Exe-
cutivo que viola o limite prudencial, 
comprometendo a manutenção dos 
serviços públicos. Isso porque a expec-
tativa os gastos com pessoal em Mos-
soró deverá atingir 57,50% da receita 
em 2021, acima do limite máximo, que 
é de 54%, segundo a Lei de Responsabi-

lidade Fiscal (LRF).
Além disso, Alysson Bezerra ressal-

ta que parte dos servidores municipais 

têm parcelas de pagamento em atraso.
Com o decreto, os titulares de 

órgãos e os dirigentes de entidades 

da administração pública do Poder 
Executivo municipal terão de adotar, 
a partir de agora, medidas necessárias 

à racionalização de todos os serviços 
públicos, salvo os serviços essenciais, 
para que não sofram solução de con-
tinuidade, mediante a edição de atos 
normativos próprios.

Em outros decretos deste sábado, 
Allyson Bezerra suspendeu concessão 
temporária de cargos comissionados 
na administração pública de Mossoró. 
Além disso, o prefeito também suspen-
deu a concessão de horas extras.

A prefeitura de Mossoró também 
vai identificar, no prazo de trinta dias, a 
variação de receita total do Poder Exe-
cutivo dos últimos 48 meses e os valo-
res a serem inscritos em Restos a Pagar 
(processados e não processados), com 
os seus respectivos saldos. Segundo o 
novo prefeito, nenhuma despesa será 
reconhecida ou paga sem que tenha 
sido previamente contratada.

Allyson Bezerra decreta calamidade 
financeira e administrativa em Mossoró
FINANÇAS | Prefeito mossoroense aponta que orçamento aprovado para o exercício 2021 apresenta expectativa de despesas com pessoal do Poder Executivo que viola o limite 
prudencial, comprometendo a manutenção dos serviços públicos. Estimativa é de que gasto deverá atingir 57,50% da receita em 2021, acima do limite máximo, que é de 54%

Em outros decretos deste sábado, Allyson Bezerra suspendeu concessão temporária de cargos comissionados na administração pública

A Divisão de Precatórios do Tri-
bunal de Justiça do Rio Grande 
do Norte (TJRN) alcançou, no 

dia 29 de dezembro, a marca de R$ 122 
milhões pagos durante o ano de 2020, 
beneficiando 1.683 credores. O valor é 
superior ao alcançado no ano passado, 
quando foram pagos R$ 119,5 milhões 
a 1.648 credores.

Considerando os dois anos, a ges-
tão do desembargador João Rebouças 
conseguiu viabilizar o pagamento de 
R$ 241,6 milhões durante o biênio a 
3.331 beneficiários, um recorde na sé-
rie histórica desde 2013. 

Desde o ano de 2013, quando a 
Divisão de Precatórios foi reformula-
da, o Tribunal de Justiça já conseguiu 
pagar R$ 742 milhões a pessoas físicas 
ou jurídicas que tiveram seus créditos 
junto a entes públicos reconhecidos 
pela Justiça.

Mesmo com o cenário da pande-
mia da Covid-19 durante o ano, o re-
sultado obtido em 2020 foi o segundo 
melhor da série histórica, tanto em va-

Judiciário potiguar paga R$ 122 
milhões em precatórios em 2020

RECURSOS

54%
é o  limite de gastos com pessoal, 

segundo a LRF

Stephanie dos Santos Pazuello, 
de 35 anos, filha do ministro 
da Saúde, general Eduardo 

Pazuello, vai ocupar um cargo de 
confiança na secretaria municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro. A nome-
ação dela foi publicada na edição 
deste sábado, 2, do Diário Oficial do 
Município, do Rio, e é retroativa ao 
dia 1.º. Stephanie vai ocupar o cargo 
de Assistente I, símbolo DAS-06, com 
salário inicial de R$ 1.884,00 – o valor 
pode aumentar consideravelmente 
com as gratificações.

A filha do ministro já ocupava um 
cargo na prefeitura do Rio na gestão 
passada, de Marcelo Crivella (Repu-
blicanos), derrotado na eleição. Des-
de julho de 2020, ela era supervisora 
da Diretoria de Gestão de Pessoas da 
Empresa Pública de Saúde do Rio de 
Janeiro S.A. (Rio Saúde), com salário 
bruto de R$ 7.171,00.

Na ocasião, a Rio Saúde afirmou 
que Stephanie é formada em Admi-
nistração, com experiência na inicia-
tiva privada em gestão de pessoas, 

Prefeitura do Rio mantém 
filha de Pazuello na Saúde

CARGO

recrutamento e processos admissio-
nais, e tem “a qualificação necessária 
para trabalhar e atender às necessi-
dades da Empresa Pública de Saúde”. 
O pai havia assumido o ministério 
quase dois meses antes, em maio.

O secretário municipal de Saúde, 
Daniel Soranz, empossado anteon-
tem, afirmou à imprensa que a filha 
de Pazuello “só está mudando de po-
sição”. “A Stephanie vai trabalhar no 
gabinete comigo”, disse Soranz. “Ela 
já trabalhava na Secretaria de Saúde, 
no RH da Rio Saúde, e vai trabalhar 
me assessorando na organização dos 
projetos especiais. Já era uma profis-
sional da rede, já tinha matrícula, só 
está mudando de posição. Ela é filha 
do ministro Pazuello, claro. Mas são 
os ônus e os bônus de ser filha do 
ministro”.

Ainda ontem a prefeitura do Rio 
informou que não tem dinheiro em 
caixa e, por enquanto, não sabe quan-
do conseguirá quitar o salário de de-
zembro e o 13º salário dos servidores 
municipais. 

lores quanto em número de beneficiá-
rios, só sendo superado pelo resultado 
de 2018, quando foram pagos R$ 154 

milhões a 1.973 credores.
Para Bruno Lacerda, juiz auxiliar 

da Presidência do TJRN e responsável 
pela Divisão, o ano de 2020 foi atípico, 
com a necessidade de adaptação do 
setor às mudanças impostas pela pan-
demia. 

“Mas não abrimos mão de dar 
total cumprimento às determinações 
da Constituição e o regramento do 
Conselho Nacional de Justiça, no que 
diz respeito à gestão de precatórios. 
Continuamos trabalhando e supera-
mos o valor pago em 2019, fazendo 
com que o presente biênio fosse aque-
le onde mais se pagou precatórios na 
história do Poder Judiciário Estadual, 
sem abrir mão da transparência e se-
gurança”, detalhou o juiz auxiliar da 
Presidência do TJRN.

Segundo o magistrado, a meta pa-
ra 2021 é manter esse ritmo e buscar 
agilizar ainda mais os pagamentos, 
para que a fila para receber precató-
rios diminua cada vez mais no Rio 
Grande do Norte.

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS ANUAIS

2013 – R$ 31.094.740,29

2014 – R$ 56.533.436,56

2015 – R$ 71.203.634,84

2016 – R$ 114.172.161,41

2017 – R$ 73.130.967,60

2018 – R$ 154.227.940,25

2019 – R$ 119.585.875,14

2020 – R$ 122.078.309,44
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QUAIS DESAFIOS ÁLVARO DIAS 
E FÁTIMA BEZERRA DEVEM ENFRENTAR EM 2021?

JOSÉ ALDENIR / AGORA RN
PEDRO TRINDADE

A virada de ano é apontada por 
muitos como período de reno-
vação. E, de fato, pode ser. Mas 

nem sempre é possível ignorar as con-
sequências do que foi vivenciado no ano 
que se inicia. Um exemplo é a pandemia 
causada pelo novo coronavírus que 
começou em 2020 e deve permanecer 
em 2021, pelo menos. O vírus causador 
da Covid-19 matou cerca de 200 mil 
pessoas no Brasil, das quais 3 mil foram 
no Rio Grande do Norte, o que eviden-
cia a gravidade da doença que não tem 
data para ser erradicada. Diante desse 
cenário, a Prefeitura do Natal e o Go-
verno do RN têm o desafio de apontar o 
crescimento socioeconômico em meio 
aos agravamentos causados pela crise 
sanitária que — ainda — faz o mundo 
buscar novas alternativas para ativida-
des cotidianas.

O prefeito de Natal, Álvaro Dias (PS-
DB), e a governadora do Rio Grande do 
Norte, Fátima Bezerra (PT), começam o 
primeiro ano da década de 20 perante 
o maior desafio da história recente da 
humanidade. A Covid-19 é mais que um 
problema de saúde pública. O vírus que 
já vitimou fatalmente quase 2 milhões 
de pessoas em todo planeta fez, em par-
tes, empresas fecharem, desempregos 
aumentarem e calendários acadêmicos 
atrasarem - alguns dos vários impactos 
negativos. O auxílio emergencial até aju-
dou a amenizar a consolidação da fome 
para muitos. Porém, o benefício do go-
verno federal chegou ao fim e, agora, a 
geração de emprego e renda se mostra 
ainda mais necessária.

Em um 2021 cercado por incer-
tezas, a população do Rio Grande do 
Norte aguarda soluções para setores 
importantes da sociedade, como saúde, 
economia e educação. 

A fim de encontrar possíveis respos-
tas sobre os desafios do Município e do 
Estado em 2021 em áreas comuns de 
gerenciamento, além de repercutir situ-
ações específicas de cada gestão, como 
o Plano Diretor de Natal e o pagamento 
dos salários atrasados dos servidores 
do Governo Estadual, o Agora RN 
conversou com diversos especialistas. 
Para a reportagem, Álvaro Dias e Fáti-
ma Bezerra também apresentam quais 
dificuldades imaginam enfrentar neste  
ano que promete ser marcante.

 PANDEMIA CONTINUA EM 2021
O presidente do Conselho 

Regional de Medicina do RN (CRE-
MERN), Marcos Lima de Freitas, co-
menta que a pandemia não se aca-
ba com a virada do ano, em virtude 
do crescimento na taxa de trans-
missibilidade e no registro contínuo 
de novos casos de coronavírus ne-

Prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), e a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), têm grandes desafios para 2021 

cessitando de assistência. Por essa 
razão, o neurologista recomenda a 
manutenção dos equipamentos de 
saúde pública montadas pelo mu-
nicípio de Natal no enfrentamento 
da Covid-19.

“Considero que o Hospital de 
Campanha do Município tem um 
papel fundamental na assistência 
aos munícipes e que deveria haver 
um esforço para mantê-lo na rede 
de assistência, mesmo após a pan-
demia. Os centros de referência de 
atendimento a Covid-19 também 
tiveram e continuam tendo um 
importante papel assistencial.  Es-
tes deverão ser desativados ao fim 
da pandemia, porém as Unidades 
Básicas de Saúde deverão ser man-
tidas e assumirem o seu papel de 
guardiões epidemiológicos e de 
responsáveis pela primeira linha 
assistencial”, comenta.

SAÚDE ALÉM DA COVID-19
Apesar da medicina mundial 

ter se voltado ao novo coronavírus 
- que é transmitido pelo ar, o que 
aumenta o risco de contamina-
ção, além de ser o responsável pela 
pandemia vigente - outras doenças 
são realidades e também merecem 
atenção, como o sarampo, que tam-
bém é causado por vírus. Para que 
os brasileiros não sofram com mais 
uma crise sanitária, é necessário o 
esforço do poder público, além do 
comprometimento da população. 
“Ficou evidente que as demais do-
enças, apesar de continuarem exis-
tindo, foram negligenciadas com a 
priorização dada a Covid-19. Essa é 
uma condição plausível e aceitável, 

considerando a gravidade e os im-
pactos da nova doença não apenas 
na saúde, mas também na vida das 
pessoas. Podemos considerar que 
o agravamento de outras enfermi-
dades é mais um efeito adverso da 
pandemia. Os entes públicos de 
saúde deverão se desdobrar para 
recuperar o tempo perdido com 
relação à assistência de todas as 
doenças que sofreram esse impacto 
negativo”, avalia.

DILEMA DO TRANSPORTE 
PÚBLICO

A única coisa que o usuário de 
transporte público de Natal espera 
mais que o ônibus é a licitação. Qua-
se uma lenda urbana, o processo 
que promete melhorar a qualidade 
do serviço não sai do papel, assim 
como 27% da frota que não sai da 
garagem - oficialmente. Como con-

sequência, a população se aglome-
ra, contra sua vontade, nos veículos. 
Por mais que usem máscaras, a falta 
de distanciamento entre os usuá-
rios é considerada comportamento 
de risco do novo coronavírus, inclu-
sive pela Prefeitura do Natal, que, 
através da Secretaria de Mobilidade 
Urbana (STTU), é responsável pela 
situação. Para o especialista em 
Engenharia de Transportes, Rubens 
Ramos, um trâmite que atendas 
demandas da contemporaneidade 
exigirá esforço do Executivo Muni-
cipal. 

“O grande desafio de Natal, nes-
sa área, é entrar no século 21. Nós 
temos hoje ônibus que são dos anos 
70. Ou seja: 50 anos atrasados em 
termos de tecnologia. Por isso, de-
fendo a adoção de ônibus elétricos 
como veículo básico do transporte 
público, pois é um investimento 
possível de ser realizado, que au-
mentará a qualidade do serviço e, 
por efeito, a quantidade de usuários, 
em virtude da acessibilidade. Essa 
demanda é de hoje e não do futuro”, 
reflete.

EDUCAR NA CRISE
Tradicionalmente, os meses 

de janeiro e fevereiro marcam o re-
torno das aulas. Em 2021 não será 
diferente. Quer dizer... O sistema 
educacional de Natal vai retomar 
as atividades presenciais no novo 
ano, mas para finalizar, a primeiro 
momento, o calendário acadêmico 
de 2020, suspenso desde março por 
causa da pandemia. Para garan-
tir à experiência inédita um bom 
desempenho, a diretora executiva 

do Instituto de Desenvolvimento 
da Educação (IDE), Cláudia Santa 
Rosa, classifica como necessário 
garantir a saúde da comunidade es-
colar, assegurar o cumprimento de 
protocolos sanitários e conquistar 
a confiança de pais e responsáveis.

“Um dos motivos para suspen-
der as aulas e a demora no retorno 
presencial delas foi a falta de con-
dições das unidades de ensino em 
atenderem aos protocolos de bios-
segurança. A nossa expectativa é 
que os poderes públicos, por meio 
de suas secretarias, tenham viabili-
zado as condições necessárias, pois, 
por mais que algumas atividades 
continuem de forma remota, a vol-
ta dos alunos às escolas, em meio à 
pandemia que continua, é um gran-
de desafio”, observa Cláudia, que já 
foi secretária estadual de Educação.

Ela, que também integra o Con-
selho Estadual de Educação do RN, 
reforça que as dificuldades citadas 
são comum para o Município e o 
Estado, especialmente na parte 
pedagógica, que exigirá “muita ca-
pacidade técnica das secretarias de 
Educação de viabilizarem as orien-
tações de uso dos materiais didáti-
cos apropriados para esse resgate, 
porque não é simplesmente reabrir 
as escolas e o trabalho acontecer 
como se os estudantes estivessem 
voltando de férias. Há um desafio 
para atenuar os prejuízos e  as desi-
gualdades aprofundadas em 2020”.

NOVA NATAL
O famoso Hotel Reis Magos 

virou pó em 2020. A demolição 
colocou em evidência a discussão 
do Plano Diretor Municipal, que 
pretende construir uma “nova Na-
tal”. A proposta, no entanto, divide 
opiniões de civis e parlamentares. 
O projeto ficou para 2021. Discutir o 
tema de forma integrada com os en-
volvidos no processo é uma deman-
da que requer empenho diante da 
crise vigente, segundo a arquiteta e 
urbanista, Sophia Motta. 

“2021 está batendo à porta e 
após um ano de pandemia os de-
safios para o desenvolvimento ur-
bano de Natal são novos e muitos. 
A cidade tem a oportunidade de  
responder de maneira muito rápida 
revisando o Plano Diretor em janei-
ro de 2021. Essa é a oportunidade de 
se adaptar rapidamente ao mundo 
pós-pandemia. Viabilizar a mobi-
lidade ativa; promover uma gestão 
mais eficiente do meio ambiente e 
áreas verdes; fortalecimento do tu-
rismo; diversificação das atividades 
econômicas, como tecnologia, por 
exemplo, integram essa demanda. 
O desafio será unir prefeitura, vere-
adores e sociedade em prol de uma 
Natal com um maior desenvolvi-
mento sustentável”, esclarece.

DESAFIOS DA 
PREFEITURA DO NATAL

Os entes públicos de saúde 
deverão se desdobrar para 
recuperar o tempo perdido 
com relação à assistência 
de todas as doenças que 
sofreram esse impacto 
negativo”

“
MARCOS LIMA DE FREITAS
PRESIDENTE DO CREMERN



QUAIS DESAFIOS ÁLVARO DIAS 
E FÁTIMA BEZERRA DEVEM ENFRENTAR EM 2021?

TRABALHO  | O Agora RN conversou com o prefeito 
de Natal e com a governadora do Rio Grande do 
Norte para saber quais dificuldades eles imaginam 
enfrentar no ano que se inicia. Especialistas de áreas 
importantes da sociedade, como saúde, economia 
e educação, repercutem possíveis obstáculos que 
devem marcar o Município e o Estado em 2021

O governo federal não dará 
mais ajuda a nenhum estado, 
exceto os recursos do Fundo 
de Participação dos Estados. 
Se a economia brasileira 
começar a crescer, os 
valores repassados também 
aumentarão”

“
ROBESPIERRE DO Ó
ECONOMISTA

O QUE DIZ A GOVERNADORA?O QUE DIZ O PREFEITO?
AGORA RN - Quais serão 

os desafios da Prefeitura do 
Natal em 2021?

ÁLVARO DIAS - Com a 
pandemia da Covid-19 é 
até difícil prever o que irá 

acontecer no curto prazo. O 
maior desafio continua sendo 
salvar vidas e diminuir a dor e 
o sofrimento que essa doença 

tem levado a tantos lares.
Por outro lado, temos pela 

frente o desafio de enfrentar 
um possível problema social 

ainda mais grave com o 
fim do auxílio emergencial, 

que deve levar milhares 
de pessoas a viverem em 

estado de extrema pobreza. 
Isso significa mais violência, 
mais trabalho informal nos 
logradouros públicos e que 

teremos que melhorar e 
ampliar nossa política de 

assistência social. Mas tudo 
ainda depende de como 

esse assunto será abordado 
pelo governo federal. Há 

também o desafio da volta 
às aulas na rede municipal 

que esperamos seja possível 
já a partir de fevereiro como 

está previsto. Fomos reeleitos 
para um mandato de mais 
quatro anos. Portanto, será 

um mandato de continuidade 
dos projetos, programas 
e obras que já estão em 
andamento. Temos como 

prioridades anunciadas na 
campanha política concluir 

a obra de saneamento 
integrado da Zona Norte, 

construir o terminal turístico 
da Redinha, concluir o túnel 
de macrodrenagem que vai 
solucionar os problemas de 
enchentes em vários pontos 

da cidade e as obras de 
engorda de Ponta Negra. Só 
para falar das grandes obras 
que estão em andamento e 
terão prioridade para suas 
conclusões. Claro que o 

combate à Covid-19 continua, 
e temos que priorizar nesse 
primeiro momento o desafio 

que será vacinar a população 
inteira da cidade. Essa é uma 
ação emergencial e estamos 

em contato permanente 
com os prefeitos das demais 

capitais. Esperamos uma 
sinalização do Ministério da 
Saúde. Mas já estamos com 
nossa estrutura para levar 
adiante esse trabalho de 

acordo com o Plano Nacional 
de Vacinação.

 AGORA RN -  Quais serão 
os desafios do Governo do 

RN em 2021?

 FÁTIMA BEZERRA - O 
principal desafio, que não 

é somente do Governo 
do Rio Grande do Norte, 
mas de todo o Brasil, é 
viabilizar a vacina que 

imunizará toda a população 
e garantirá a segurança 

para que possamos 
continuar trabalhando, se 

desenvolvendo e cuidando 
das pessoas.

No nosso estado, os desafios 
daqui pra frente são imensos, 

mas não menores do que 
os já enfrentados desde 
2019 quando assumimos 

o Governo: continuar 
avançando, com uma 

gestão eficiente, um núcleo 
econômico comprometido e 

que dá resultados.
Nesses dois anos de 

governo pudemos mostrar 
que seriedade, eficiência, 

compromisso e transparência 
foram pilares importantes que 
não perdemos de vista e que 
contribuíram decisivamente 

para que pudéssemos 
arrumar a casa e podermos 
dizer: andamos pra frente.

Mesmo em meio às 
dificuldades, que foram 

receber o Estado colapsado 
e o enfrentamento de uma 
pandemia, podemos dizer 

que avançamos. E não tenho 
dúvidas: vamos avançar 

ainda mais. 

DESAFIOS DO 
GOVERNO DO ESTADO

IMUNIZAÇÃO
O presidente do Sindicato dos 

Médicos do Rio Grande do Norte 
(Sinmed), Geraldo Ferreira Filho, 
pontua que o principal desafio do 
Governo do RN na imunização dos 
potiguares contra Covid-19 é “não 
reinventar a roda”. A declaração 
surge diante do interesse de Estados 
e Municípios em adquirir vacinas 
com recursos próprios, além de re-
alizarem o processo de vacinação 
individualmente. A vontade é fruto 
do impasse existente entre o Mi-
nistério da Saúde e os laboratórios 
fabricantes das doses capazes de 
barrar a Covid-19.

“Não vejo muita possibilidade 
de um processo de imunização do 
Estado desatrelado do processo 
nacional. O sistema vacinal brasilei-
ro sempre foi um dos melhores do 
mundo, ancorado nas Unidades de 
Saúde Básica (UBSs) e nos Progra-
ma de Saúde da Família (PSF). Cabe 
aos governos Estadual e Municipais 
montar a ampliação da estrutura já 
existente, com aquisições emergen-
ciais de insumos como seringas e 
agulhas, geladeiras de conservação 
e equipes profissionais”, propõe.

O médico classifica como “bom 
exemplo” a vacinação contra gri-
pe que aconteceu no começo de 
2020. Para ele, a campanha deve 
servir de exemplo com oferta em 
espaços abertos, como ginásios e 
quadras próximas às unidades de 
saúde. Geraldo Filho sugere, ainda, 
a oferta da vacina em empresas ou 
locais de trabalho com um número 
significativo de colaboradores. Essa 
organização, na visão do presidente 
da Sinmed-RN, permitirá segurar a 
pressão que o governo ou os gover-
nos receberão serão decorrentes 
de possível retardo no processo da 
vacinação.

“A receita é, portanto, usar a 
estrutura existente e ampliá-la 
emergencialmente, tornando bem 
claro para a sociedade os grupos 
prioritários, a partir dos riscos e da 
exposição. Em caso de demora fede-
ral, que provocasse interferência do 
legislativo ou judiciário, determinan-
do repasses financeiros aos governos 
locais para aquisição própria da 
vacina,  teríamos uma desorganiza-
ção grande com disputa de forneci-
mento que prejudicaria os Estados 
menores como o nosso. O caminho 
lógico é a vacinação nacional com 
infraestrutura local”, aconselha.

PACTO FEDERATIVO
O presidente do CREMERN, 

Marcos Freitas, destaca que cada 
ente federativo, (União, Estados 

e Municípios) detém competên-
cias diversas abrangendo os níveis 
assistenciais da saúde primária, 
secundária e terciária. Segundo 
Freitas, essa interdependência e as 
dificuldades enfrentadas por ela tal-
vez seja o principal desafio imposto 
à saúde. Em sua análise, para uma 
gestão eficiente, será necessário um 
pacto federativo compreensivo e até 
compassivo, isento de conflitos de 
interesse, desobrigado da política 
partidária e ideológica, sem permi-
tir que a teoria prevaleça em detri-
mento da prática e comprometido 
com aqueles que estão na linha de 
frente.

“É inadmissível que no século 
21 pratique-se gestão de saúde sem 
ouvir os que estão trabalhando na 
linha de frente. Esperamos que a 
crise sanitária provocada pelo novo 
coronavírus deixe como legado es-
sas reflexões e se consiga sobrepor 
essas barreiras que dificultam e até 
impedem a gestão de saúde. Em 
tempos de pandemia, a necessida-
de induziu a uma maior agilidade 
na tomada de decisões e na exe-
cução das ações. A gestão pública 
de saúde carece de agilidade e está 
envolta de entraves burocráticos, 
administrativos e ideológicos. Pou-
co se conhece sobre o impacto des-
ses entraves na produção de maus 
resultados, que pode representar 
inclusive mortes evitáveis”, analisa.

Em 2020, 17 médicos morreram 
vítimas do novo coronavírus no Es-
tado potiguar. Diante desse cenário, 
o médico reforça que antes da pan-
demia já se vivenciava um cenário 
de caos e de vazios assistenciais pro-
duzidos por baixos financiamentos, 
gestões desastrosas e decisões 
equivocadas ao longo de décadas. A 
‘lupa do vírus’ colocou em evidência 
essas mazelas pré-existentes. Por-
tanto, tornar a gestão operacional, 
ágil e eficiente, com impactos posi-
tivos na saúde da população, será o 
maior desafio a ser enfrentado pelos 
gestores em 2021”. 

TRABALHO DURO
Invisível a olho nu, o novo co-

ronavírus enfraqueceu potências 
econômicas mundiais. Na guerra 
contra a Covid-19, o Brasil não saiu 
ileso e teve como principal aliado, 
no contexto econômico, o auxílio 
emergencial. O benefício, que atuou 
na linha de frente contra a fome no 
País, acabou. E agora? O que fazer 
para garantir o sustento básico aos 
243 mil de desempregados e 566 mil 
desocupados que vivem no RN?

Para o economista Robespierre 
do Ó, diretor do Sindicato de Eco-
nomistas do Rio Grande do Norte, 
o impasse no processo de vacinação 
impacta diretamente a economia 
do RN, que tem o setor de serviços 
como principal meio de arrecada-
ção e geração de emprego e renda. A 
dificuldade em definir o Orçamento 
da União 2021 também influencia 
diretamente a pasta de Planeja-
mento e das Finanças do RN.

“É fato que o Estado enfrentará 
dificuldades em 2021, mas as incer-
tezas que vivemos não nos permi-
tem gerar projeções. O Estado e o 
Município são muitos dependentes 
do governo federal. O desafio será 
articular com a União repasses de 
recursos financeiros, além de co-
brar a vacina. Sem a imunização da 
população não teremos turistas vi-
sitando nosso Estado e aquecendo 
o setor de serviço, que, se crescer no 
mesmo ritmo que o setor de comér-
cio, permitirá a manutenção do em-
prego e o crescimento econômico”, 
examina.

PAGAMENTO DE SALÁRIOS
O economista frisa que os maio-

res empregadores no RN são os 
governos federal, estadual e muni-
cipal. Por isso, Robespierre acredita 
ser necessário pagar os pagamentos 
pendentes de dezembro e déci-
mo terceiro de 2018, deixados em 
aberto pela gestão anterior, a fim de 
injetar mais dinheiro na economia 
potiguar. 

Sobre o tema, uma reunião en-
tre o governo e o Fórum Estadual 
dos Servidores está marcada para 
primeira quinzena deste mês de 
janeiro.

 “O governo federal não dará 
mais ajuda a nenhum estado, exce-
to os recursos do Fundo de Partici-
pação dos Estados. Se a economia 
brasileira começar a crescer, os 
valores repassados também au-
mentarão. Com isso, o RN terá mais 
recursos para pagar as folhas atra-
sadas e do ano de 2021. Mas, se isso 
não acontecer, caberá ao Estado 
buscar alternativas baseadas no or-
çamento próprio. Eis o desafio, pois 
a arrecadação tem relação direta 
com a geração de emprego”, afirma.
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BOLSONARO APOSTA QUE
AUXÍLIO VAI SER PRORROGADO

PARA MAIORIA, POLÍTICA 
CONTINUARÁ NA MESMA EM 2021

redacaoch@gmail.com

CLÁUDIO
HUMBERTO
CLÁUDIO
HUMBERTO

SAIDÃO PARA A HIPOCRISIA
Um ladrão rastaquera de São 

Paulo, sozinho, desmoralizou o 
“instituto” da saidinha ou saidão 
de presos. Liberado por “bom 
comportamento” e outras alegações 
cínicas, apenas 12 horas depois de 
“liberado para passar o Natal em 
família”, ele foi preso em � agrante 
roubando de novo.

LOBBY PODEROSO
Foi preciso pandemia para o 

governo dizer “não” ao lobby das 
aéreas e permitir ao consumidor 
o reembolso integral de passagens 
compradas no período. Só por causa 
da pandemia. Direito, que é bom, 
nada.

OBRAS CONCLUÍDAS
Bolsonaro tem o mérito de 

concluir obras de outros governos. 
Herdou, quase 160 mil unidades 
residenciais inacabadas. Já concluiu 
mais de 100 mil no ano passado 
e outras 55 mil vão ser entregues 
este ano, segundo o ministro 
Rogério Marinho (Desenvolvimento 
Regional).

MAIA TRUMP
Rodrigo Maia continua agindo 

como Donald Trump: revela grandes 
di� culdades de sair de cena. Ele 

ainda achou espaço, no último dia 
do ano, para repetir como papagaio 
ataques ao ministro da Economia.

CRAVO E FERRADURA
O líder do governo na Câmara, 

Ricardo Barros, comemorou 
aprovações relevantes na Câmara, 
na pandemia. Rogério Correia (PT) 
diz o oposto, mas lhe falta coragem 
para criticar o “engavetador geral” 
Rodrigo Maia.

GRANA NA CAIXA
A Caixa Seguridade vendeu 

por mais 25 anos à francesa CNP 
Assurances o direito de exploração 
de toda a carteira de seguros de 
vida, empréstimos e produtos de 
previdência. Negócio de R$7,8 
bilhões.

TRABALHO NÃO FALTA
Para o senador Alvaro Dias 

(Pode-PR), “os próximos presidentes 
da Câmara e Senado precisam 
se comprometer com o � m da 
impunidade e com as reformas que 
o país necessita”. Tributária, por 
exemplo.

PENSANDO BEM...
...lacradores das redes sociais 

não aprenderam: ódio do bem não 
existe.

A classe política não inspira muita fé. É o que aponta o levantamento 
exclusivo do Paraná Pesquisa para esta coluna e para o site Diário do 
Poder. Segundo a avaliação de 46,5% dos brasileiros, de uma maneira 
geral a política brasileira em 2021 será “a mesma história de sempre”. 
Ainda assim, mais de um terço dos entrevistados (33,6%) estão otimistas 
e acreditam que o ano que vem, até na política, vai ser melhor que 2020.

MINORIA PESSIMISTA
Pela pesquisa, apenas 16,1% 

dos entrevistados acreditam que 
em 2021 a política, no Brasil, vai 
ser pior.

COMPARAÇÃO REGIONAL
A região Sul é a que menos 

espera dos políticos: para 19,9% 

dos entrevistados na região, a 
política vai ser ainda pior do que 
em 2021.

PESQUISA NACIONAL
O instituto Paraná Pesquisa 

entrevistou 2.218 habitantes de 
248 municípios nos 26 estados e 
no DF, no � m de dezembro.

O presidente Jair Bolsonaro já considera fato consumado a prorrogação do auxílio 
emergencial por seis meses, contrariando recomendações da área econômica 
do governo. Bolsonaro deixou claro em conversas ao telefone, nos últimos dias, 

que gosta da ideia. Ele sabe que o repique do convid-19 deixou o fim da pandemia 
ainda mais distante e que o governo terá de ajudar os brasileiros que precisam desse 
suporte financeiro. Para o presidente, o Congresso vai aprovar a prorrogação já em 
fevereiro. O presidente gosta da ideia de prorrogar o auxílio emergencial porque sabe 
que sua popularidade será “turbinada” novamente. Ele não está preocupado com a 
“paternidade” da prorrogação do auxílio. O povo sempre será grato a quem paga o 
benefício, isto é, o governo. Para o especialista Murilo Hidalgo, presidente do Paraná 
Pesquisas, a prorrogação do auxílio será determinante na reeleição de Bolsonaro. 
Bolsonaro terminou o ano pandêmico de 2020 com a popularidade maior que a de 2019, 
e isso tem a ver com o auxílio pago aos mais pobres.

SERVIÇOS | Humana Saúde no Rio Grande do Norte conta com mais de mil profissionais de saúde 
credenciados, além de diversas clínicas, laboratórios, os principais e melhores hospitais privados do estado

Mesmo com as di� culdades 
causadas pela pandemia da 
Covid-19, que fez as pessoas 

se adaptarem a diversas mudanças, 
tanto no modo de viver, quanto na eco-
nomia, ocorreram avanços em alguns 
setores. Prova disso foi a chegada da 
Humana Saúde ao Rio Grande do Nor-
te, que lançada no mês de setembro 
em solo potiguar, trouxe, aos norte-rio-
-grandenses, acesso a uma medicina 
humanizada e arrojada, e ao mercado 
de planos de saúde, novas oportuni-
dades para diversos públicos diretos e 
indiretos.

Os clientes, que são a base de toda 
a dedicação do plano, elogiam. É o caso 
do prestador de Serviços Ricardo Ale-
xandre que migrou de outra operadora 
para a Humana. “Aqui consegui muita 
facilidade, comodidade e segurança, 
além de acesso a diversos pro� ssionais 
médicos de qualidade que eu não espe-
rava encontrar em um plano de saúde. 
A Humana Saúde veio realmente para 
revolucionar”, destacou.

As novidades não param. Somada 
à rede  credenciada de excelente quali-
dade, recentemente, o grupo adquiriu 
um dos maiores hospitais do estado, 

o Hospital do Coração de Natal, o que 
vai garantir a seus clientes, muito mais 
qualidade, conforto e acesso aos prin-
cipais serviços de saúde, bem como a 
uma estrutura conceituada e prepara-
da para oferecer o melhor atendimen-
to. “Aos potiguares, podem ter a certe-
za, que estaremos sempre focados em 
disponibilizar o que há de mais novo 
quando o assunto é saúde. Prova disso 
é a chegada do Hospital do Coração ao 
nosso grupo. Por isso, para 2021, que-
remos com nossos clientes, garantir 
muito mais avanços e novidades, prio-
rizando, sempre primeiro, a qualidade 
dos nossos serviços”, acrescentou a 
CEO Nordeste, Dra. Eva Rodrigues.

Atualmente, o canal de vendas 
conta com mais de 600 vendedores 
atuando na comercialização dos pla-
nos. Uma delas é a Elisane Nóbrega, 
que há onze anos no ramo, destaca que 
a chegada da Humana foi importante 
para ampliar a renda familiar e o mer-
cado local. “Foi ótimo para melhorar 
a economia e gerar concorrência no 
mercado que estava estagnado por 
anos. Sem falar no acolhimento dado 
por toda equipe, sempre atenciosa e 
prestativa”, ressaltou.

Segundo o diretor-comercial nor-
deste, Idris Saldanha, são oportunida-
des como essas, de levar satisfação aos 
clientes e aquecer a economia local, 
que fazem com que a Humana Saúde 
seja tão bem aceita pelos potiguares. 
“Chegamos para oferecer saúde com 
preço justo e de qualidade aos nossos 
clientes, sempre priorizando um aten-
dimento e� ciente e toda modernidade 
tecnológica existente. Outro ponto 
que nos deixa feliz é saber que contri-
buímos economicamente com várias 
famílias em um momento de crise co-
mo o de 2020. Isso nos enche de alegria. 
Que em 2021, mais pessoas sejam be-
ne� ciadas”, disse Idris. 

A Humana Saúde RN conta com 
mais de mil pro� ssionais de saúde cre-
denciados, além de diversas clínicas, 
laboratórios, os principais e melhores 
hospitais privados do estado. Os clien-
tes ainda podem contar com a Huma-
na Clinic, localizada no Harmony Me-
dical Center, no bairro de Petrópolis, 
e oferece atendimento em treze espe-
cialidades médicas, além de uma sede 
ampla e moderna situada na avenida 
Prudente de Morais, esquina com a rua 
Apodi no bairro do Tirol.

Humana Saúde encerra ano garantindo 
saúde de qualidade para a população

A Justiça do Amazonas determi-
nou o fechamento de ativida-
des não essenciais no Estado 

por 15 dias, a � m de conter o avanço 
da pandemia de coronavírus no Esta-
do. A ação foi impetrada pelo Minis-
tério Público do Amazonas (MPAM) 
e exige que o Estado adote medidas 
de contenção de aglomeração social 
nos estabelecimentos essenciais.

A medida do Tribunal de Justiça 
do Amazonas (TJAM) determina 

também que, após o prazo de 15 
dias, decisões administrativas para 
liberação do convívio social sejam 
respaldadas na Avaliação de Riscos 
apresentada pela Fundação de Vi-
gilância em Saúde, além do dever 
de dar ampla publicidade às � las de 
espera de pacientes que aguardam 
por internação em leito covid, clínico 
e de UTI.

O não cumprimento da decisão 
implica em multa de R$ 50 mil diá-

rios a ser aplicada à pessoa do gover-
nador do Estado, informa a nota do 
MPAM. Òrgãos de Saúde e a Polícia 
Militar serão os responsáveis pelo 
efetivo cumprimento da decisão, que 
tem força de mandado. “O Ministério 
Público mais uma vez vem prestar 
contas à sociedade, na medida em 
que cumpre com o dever legal de de-
fender os interesses de todos, o que 
vem fazendo longo da pandemia”, 
a� rma o Ministério Público do AM.

Justiça determina fechamento de 
atividades não essenciais no AM

DECISÃO

Atualmente, o canal de vendas da Humana Saúde conta com mais de 600 vendedores atuando na comercialização dos planos no RN

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL 
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O Rio Grande do Norte alcançou 
a marca de 3 mil mortos pela 
Covid-19 neste domingo 3, se-

gundo dados da Secretaria Estadual 
de Saúde Pública (Sesap). Nas últimas 
24 horas, cinco potiguares morreram 
em decorrência da doença.

Até o sábado 2, a Sesap contabili-
zava 2.995 óbitos causados pelo novo 
coronavírus desde o início da pan-
demia. Nas últimas 24 horas, foram 
registradas mortes nas cidades de 
Mossoró, Natal, Guamaré, Caraúbas e 
São Gonçalo do Amarante.

Ainda de acordo com a Sesap, o 
Rio Grande do Norte registrou 388 no-
vos casos da doença neste domingo. 
Com isso, o número de infecções subiu 
para 119.079.

O mês de dezembro foi o período 
com o maior número de casos confir-
mados de Covid-19 desde o início da 
pandemia no Rio Grande do Norte, 
ainda a segundo Sesap. O mês regis-
trou até a quinta-feira 31 um total de 
22.960 infecções. Somente nas últimas 
24 horas foram contabilizadas 1.179 
contágios pelo novo coronavírus.

Os dados de dezembro superaram 
o recorde de casos registrados do mês 
de junho, até então considerado o pico 
da pandemia no Rio Grande do Norte, 
que somou 22.885 casos da doença. 
Os números de dezembro, inclusive, 
foram 64,62% superiores que os regis-
trados em novembro, com um total de 
13.947 casos da doença. Com os dados 

RN chega a 3 mil mortes por Covid-19 
e soma mais de 119 mil infectados 
PANDEMIA | Nas últimas 24 horas, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública, foram registradas mortes nas cidades de Mossoró, Natal, Guamaré, Caraúbas e São 
Gonçalo do Amarante. Dezembro de 2020 foi o mês com maior número de casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia no Rio Grande do Norte, com 22.960 infecções

Rio Grande do Norte teve uma média diária de 740 novos casos do coronavírus durante o mês de dezembro de 2020, segundo dados da Sesap

O teste para detectar a covid-19 
em sua fase ativa por meio da 
saliva desenvolvido pelo labo-

ratório Mendelics em parceria com o 
Hospital Sírio-Libanês chegou a mais 
de 300 farmácias do Brasil.

“Este é um teste com valor mais 
acessível que o RT-PCR, mas é equi-
valente a ele, com especificidade de 
100% e sensibilidade de 80%”, diz Da-
vid Schlesinger, CEO da healthtech 
meuDNA e da Mendelics. O RT-PCR, 
que é considerado o padrão ouro pa-
ra detectar a infecção, é mais invasivo 
e chega a custar R$ 470. Ofertado ini-
cialmente em hospitais e empresas, 
o meuDNA Covid também pode ser 
feito em casa por R$ 169. Nas farmá-
cias das redes Droga Raia e Drogasil, 
custa R$ 150.

Segundo Schlesinger, mais de 300 
mil pessoas já fizeram o teste e, entre 
a segunda metade de novembro e as 

duas primeiras semanas de dezem-
bro, o número de casos positivos 
aumentou em cinco vezes. O exame 
com saliva usa o método PCR-Lamp 
(sigla em inglês de amplificação iso-
térmica mediada por loop), que iden-
tifica o RNA do vírus nas células da 
pessoa com o vírus.

Em caso de contato com pessoa 
infectada ou situação de risco, como 
ficar sem máscara em um local com 
aglomeração, Schlesinger recomen-
da fazer o teste após o contato e re-
petir após cinco dias, além de fazer 
isolamento. 

“Se teve contato com uma pes-
soa com o vírus ou ficou em um local 
fechado, também deve ficar isolada 
durante um período de 14 dias. Se 
tem sintomas, deve se testar e, sendo 
positivo, tem de avisar para quem 
entrou em contato com a pessoa nas 
últimas 48 horas”, encerra.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) articula a importação de 
2 milhões de doses prontas da 

vacina desenvolvida pela Universida-
de de Oxford e a farmacêutica Astra-
Zeneca para começar o calendário 
de imunização contra a covid-19 
neste mês. A instituição já informou 
à Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) que pedirá nesta 
semana o aval para uso emergencial 
do produto.

Em ofício de 31 de dezembro, a 
Fiocruz pede que a Anvisa libere a 
importação excepcional dessas do-
ses. A informação foi divulgada pela 
imprensa ao longo da última semana.

Importações deste tipo costu-
mam ser avaliadas em reunião da 
diretoria colegiada da agência, que é 
formada por cinco membros

A ideia da Fundação Oswaldo 

Cruz era só entregar vacinas prontas 
em fevereiro. 

No mês anterior, chegaria ao Bra-

sil o insumo farmacêutico da vacina, 
que terá fases finais de produção fei-
tas na Fiocruz. 

A instituição disse à Anvisa, po-
rém, que busca formas de antecipar a 
entrega do produto finalizado, “con-
siderando o grave quadro sanitário” 
e a “aceleração dos números de mor-
tes”. Por isso, a estratégia passou a 
ser trazer algumas doses totalmente 
preparadas no exterior.

O Reino Unido autorizou em 30 
de dezembro o uso emergencial da 
vacina de Oxford/AstraZeneca con-
tra o novo coronavírus, em regime de 
aplicação de duas doses completas, 
com intervalo de um a três meses. 

Nos ofícios enviados à Anvisa, a 
Fiocruz não informa quantas pesso-
as pretende imunizar a partir dessas 
2 milhões de doses, nem a data pre-
vista para o início da campanha.

GETTY IMAGE S

Fiocruz planeja entregar vacinas em 60 dias 

Fiocruz articula importação de 2 
milhões de doses de vacina de Oxford

IMUNIZAÇÃO

Novo teste para detectar o 
coronavírus chega a farmácias

SALIVA

CASOS DE COVID-19 NO EM 2020:

MARÇO – 82

ABRIL – 1.95

MAIO – 6.225

JUNHO – 22.885

JULHO – 20.129

AGOSTO – 11.332

SETEMBRO – 7.685

OUTUBRO – 11.743

NOVEMBRO – 13.947

DEZEMBRO – 22.960

Fonte: SESAP/RN

publicados na quinta-feira 31, o Rio 
Grande do Norte teve uma média diá-
ria de 740 novos casos do coronavírus.

De acordo com a plataforma Re-
gula RN, que monitora a situação dos 
leitos hospitalares no estado, a taxa 
de ocupação dos leitos críticos é de 
64,49% em todo o estado – até 16h des-
te domingo 3. Os hospitais da região 
Oeste apresentam o maior índice de 
ocupação, com 77,2%. O Seridó vem 
logo em seguida, com 71,4%. A região 
metropolitana de Natal tem 59% de 
ocupação.

NEY DOUGLAS/AGORA RN 
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IMUNIZAÇÃO | Médico caicoense Emídio Germano, morando nos Estados Unidos há três anos, entrou para o 
seleto grupo de brasileiros que já foram vacinados contra a Covid-19 no mundo

 BRUNO VITAL

ANatural de Caicó e morando 
nos Estados Unidos há três 
anos, o médico potiguar Emídio 

Germano entrou para o seleto grupo de 
brasileiros que já foram vacinados con-
tra a Covid-19 no mundo. Ele recebeu 
o imunizante da fabricante Moderna, 
administrado em duas doses, com 
intervalo de um mês: a primeira foi 
aplicada na última semana de 2020 e 
a segunda está prevista para o fim de 
janeiro de 2021.

O médico de 28 anos relata emo-
ção e torce para que toda a população 
também seja contemplada em breve. 
“Me sinto privilegiado por ter tido a 
oportunidade de me vacinar. Como 
profissional da saúde, estou diaria-
mente exposto a pacientes infectados 
e o fato de estar vacinado me dá uma 
sensação maior de tranquilidade. 
Apesar disso, sei que muitas pessoas, 
inclusive profissionais da saúde, vivem 
numa situação semelhante e não tive-
ram a oportunidade ainda, torço para 
que todos a recebam em breve”, conta.

Germano vive em Cleveland, cida-
de localizada no estado de Ohio que 
acumula 690 mil casos confirmados e 
8,8 mil mortes causadas pela doença, 
segundo dados do Worldometer que 
monitora o comportamento da pande-
mia no mundo inteiro. Os EUA autori-
zaram o uso da vacina da farmacêutica 
Moderna em caráter emergencial no 
dia 20 de dezembro. Este é o segundo 
imunizante liberado para distribuição 
no país. O da Pfizer/BioNTech já havia 
sido aprovado no início de dezembro 
do ano passado.

A campanha de vacinação ameri-
cana prioriza profissionais da saúde, 
idosos e pessoas com comorbidades. 
O caicoense conta que preencheu um 
formulário detalhando seu perfil clí-
nico antes de receber a dose e afirma 
não ter sentido nenhum tipo de reação 
adversa. Segundo o potiguar, apesar da 
vacina, a orientação é manter o distan-
ciamento social e o uso de máscara.

“Preenchi um questionário médi-
co bem extenso, perguntando todas 
as medicações que eu tomava, todas 
as doenças que eu tinha e depois da 
administração da vacina eu fiquei em 
observação por 15 minutos sob a vigi-
lância de profissionais da saúde para 
ver se eu tinha algum tipo de reação. 

A minha experiência com a vacina foi 
bem semelhante a outras vacinas que 
já tomei, como a da influenza. Não tive 
nenhum sintoma”, relata.

Em relação a segurança, o profis-
sional da saúde explica que a busca 
acelerada não compromete a eficácia 
dos imunizantes contra a Covid-19 e 
critica movimentos de grupos radicais 
que tentam colocar em dúvida a segu-
rança das vacinas com a disseminação 
de informações falsas.

“Embora a vacina tenha sido des-
coberta de forma muito rápida, ela 
tem se mostrado bastante eficaz e 
segura em diversos artigos científicos 
respeitados. Os grupos das principais 
empresas, como a Pfizer, Moderna e 
Johnson&Johnson também são de bas-
tante respeito. A rapidez se explica pela 
própria pressão que estamos tendo 
porque ela é a melhor arma para conter 
o avanço da pandemia e também pelo 
apoio financeiro de diversos países do 
mundo para financiar pesquisas e os 
testes. Infelizmente a vacina virou uma 
arma política, mas a orientação, não só 
minha, é de que se você tiver acesso à 
vacina: tome”, esclarece.

De longe, Germano acrescenta 
que segue acompanhando o com-
portamento da pandemia no Brasil e 
no Rio Grande do Norte. Ele lamenta 
ainda que a pauta da vacinação tenha 
sido atrelada ao que ele chama de 
ideologias políticas. “Eu me preocupo 
com o fato da Covid ter se tornado 
um assunto tão atrelado a ideologias 
políticas, sobretudo no Brasil. A Covid 
é um inimigo comum que o mundo 

inteiro está batalhando contra. Eu fico 
decepcionado em ver figuras públicas 
difundindo ideologias equivocadas e 
sem fundamentos científicos sobre a 
doença, inclusive sobre a vacinação”, 
diz.

ATUAÇÃO NA PANDEMIA
Emídio Germano se formou em 

medicina em 2017 pela Universidade 
do Estado do Rio Grande do Norte. Ele 
embarcou para os EUA após a gradua-
ção e começou a residência em cirurgia 
geral neste ano, na Cleveland Clinic, 
após um período como médico pesqui-
sador. Durante a pandemia, ele aten-
deu pacientes de traumas cirúrgicos 
que foram infectados pela Covid-19.

“É uma combinação bastante com-
plexa, unir complicações cirúrgicas 
com as do vírus. Tem sido um desafio 
diário, mas é prazeroso usar as minhas 
habilidades para ajudar o próximo. Eu 
felizmente nunca fui infectado pela Co-
vid-19”, detalha.

Para matar as saudades do RN e 
dos familiares e amigos que deixou 
na cidade do Seridó potiguar, Emídio 
mantém contato frequente com a terra 
natal e espera ansiosamente pelo fim 
da pandemia para voltar a Caicó. 

“Tenho um carinho muito grande 
pela minha terra natal e um desejo de 
continuar contribuindo com meus 
conterrâneos. Nosso estado tem sido 
bastante afetado com a pandemia, não 
só o sistema de saúde, mas a própria 
economia. Eu torço para que a vacina 
esteja disponível logo no Brasil e no 
RN”, declara.

O jovem médico vê semelhanças 
entre os Estados Unidos e o Brasil 
apenas na questão geográfica. No en-
tanto, ele destaca o antagonismo dos 
governos na forma de lidar com o coro-
navírus, embora o presidente Donald 
Trump tenha adotado uma postura 
negacionista no início da pandemia. 

“Fico feliz que o poder público aqui 
nos Estados Unidos tem defendido a 
vacinação e vislumbro uma redução 
significativa do número de infectados 
à medida que uma parcela maior da 
população tiver sido contemplada. 
No momento, pouco mais de dois mi-
lhões de americanos foram vacinados 
e a previsão é de aumentar o aporte da 
vacina nas próximas semanas. Torço 
para que o Brasil siga o mesmo cami-
nho”, completa.

MÉDICO POTIGUAR É 
VACINADO CONTRA 
COVID-19 NOS 
ESTADOS UNIDOS

VACINAÇÃO NO RN

O Rio Grande do Norte vai estar pronto para a campanha de 
vacinação até o fim da primeira quinzena de janeiro, segundo 

garante a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap). De acordo 
com o Governo do Estado, a campanha de imunização vai começar 

já no dia 20 de janeiro, a depender das licenças da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ao todo, serão vacinados 

730.381 potiguares.
De acordo com o planejamento divulgado pelo Governo em 18 de 
dezembro, as primeiras três fases do plano de vacinação no RN 

serão divididas entre grupos prioritários. A primeira vai contemplar 
79.638 trabalhadores da Saúde, 133.621 pessoas de 75 anos ou 

mais e 2.447 indígenas.
Na segunda fase, serão vacinadas 328.236 pessoas de 60 a 74 

anos. Já na terceira, devem ser imunizadas 186.439 pessoas com 
morbidades (diabetes, hipertensão arterial graves, doença pulmonar, 
cardiovascular e cerebrovascular, além de indivíduos transplantados 

de órgão sólido, anemia falciforme, câncer e obesidade grave).
Apesar da meta para vacinação não ter sido definida ainda pelo PNI, 
acredita-se que com base em campanhas anteriormente definidas 
esta seja de pelo menos 95% de cada um dos grupos prioritários.
Os demais grupos prioritários serão vacinados nas demais fases. 
Vale salientar que a estimativa populacional está sendo atualizada 
pelo Ministério da Saúde para avaliação de qual fase esses grupos 
estarão inseridos, de acordo com o cenário de disponibilidade de 

vacinas e estratégias de vacinação.
No mundo, ao menos 50 países já começaram a vacinação contra 

a Covid-19. Além dos EUA, Argentina, Chile, China, Portugal, Rússia 
e Arábia Saudita estão entre as nações que já deram início às 

campanhas. Para o Brasil, o Ministério da Saúde começar a distribuir 
as primeiras doses até 20 de janeiro, no melhor dos cenários. Na 

pior hipótese, vacinação começará em 10 de fevereiro.

Fico feliz que o poder público 
aqui nos EUA tem defendido 
a vacinação e vislumbro 
uma redução significativa 
do número de infectados à 
medida que uma parcela 
maior da população tiver 
sido contemplada”

“
EMÍDIO GERMAN0
MÉDICO

Emídio Germano se formou em medicina em 2017 pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nos EUA, ele faz residência em cirurgia geral
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Me senti “anjo” por muitas 
vezes. E você não faz ideia o 
quanto isso me impulsionava 
a realmente ser, a querer 
ainda mais lutar para que 
eles voltassem pra casa. 
E como doía quando não 
conseguiam!”

“
JÉSSICA SARAIVA
ENFERMEIRA

Vacinas
Conheça as principais vacinas em 
desenvolvimento em todo o mundo:

RNA mensageiro
São vacinas potenciais que utilizam uma 
tecnologia inovadora, que consiste em injetar 
nas células humanas fragmentos de instruções 
genéticas chamadas RNA mensageiro, para que 
produzam proteínas ou “antígenos” específicos 
de coronavírus. Essas proteínas serão enviadas 
ao sistema imunológico, que então produzirá 
anticorpos.

Vírus inativado
Várias vacinas apostam nesta tecnologia: 
os agentes infecciosos do SARS-CoV-2 são 
tratados quimicamente, ou por calor, para 
perder a nocividade, ao mesmo tempo 
que conservam a capacidade de provocar 
uma resposta imunológica. É a forma mais 
tradicional de vacinação.

Vetor viral
As vacinas de “vetor viral” usam como 
suporte outro vírus mais virulento, 
transformado para adicionar uma parte do 
vírus responsável pela covid-19. O vírus 
modificado penetra nas células das pessoas 
vacinadas, que fabricam uma proteína 
típica do SARS-CoV-2, educando seu 
sistema imunológico a reconhecer o novo 
coronavírus.de álcool em gel para que todos 
façam a higienização das mãos.

REPRODUÇÃO

A enfermeira Jéssica Saraiva foi 
uma das profissionais do Rio 
Grande do Norte que traba-

lhou no combate ao coronavírus. Por 
isso, o Agora RN conversou com ela 
para saber como foi o ano de 2020 e 
quais as expectativas para este ano 
que se inicia. Jéssica se emociona ao 
lembrar dos momentos marcantes, 
alguns felizes e outros tristes e ame-
drontadores, vividos ao longo da 
pandemia.

“Foi um ano diferente de tudo 
que imaginei viver na vida, tive que 
aprender a ser resiliente e resistente 
para poder sobreviver. É muito difí-
cil descrever porque quando se fala 
nesse ano parece que ele durou uma 
década! Cada dia um ‘leão’ para ma-
tar. Tive que aprender a abrir mão e 
muita coisa que amava, a aprender a 
ser forte após cada plantão sofrendo 
com a dor do outro, para poder vol-
tar no dia seguinte com cabeça para 
enfrentar mais um dia e salvar mais 
vidas ou, infelizmente, perder outras. 
Após meu primeiro plantão com pa-
ciente com Covid-19, passei uma ho-
ra no carro chorando, com medo de 
entrar em casa e contaminar minha 
família. Minha avó, que chamo de 
mãe, é do grupo de risco. Minha so-
gra que tem uma doença autoimune 
e não pode nem pensar em adoecer, 
teve uma infecção generalizada e 
ficou na UTI por 17 dias no meio da 
pandemia. O medo de contaminar 
aqueles que amo foi e continua sendo 
meu maior pesadelo”, relata a enfer-
meira.

Jéssica conta que apesar de todas 
as dificuldades, o amor que sentia 
pelos pacientes era o que dava forças 
para enfrentar todos os dias.

“Abracei a causa da Covid-19 com 
tudo que eu podia, reunindo todas 
as minhas forças, não sei nem te 
explicar o amor que sinto pela UTI, 
por esses pacientes. Me sinto na res-
ponsabilidade de cuidar, de conter 
e frear esse vírus que me fez perder 
tanto e ganhar tanto ao mesmo tem-
po durante esse ano. 2020 foi o ano 
mais importante da minha vida, saio 
dele outra pessoa! A certeza de que a 
responsabilidade sobre tudo e todos 
é coletiva me faz não desistir, conti-
nuar tendo forças, porque se eu não 
cuidar do outro, se eu não ajudar a 
conter essa doença, ela vai chegar na 
minha casa”, explica.

A profissional se emociona ao 
lembrar dos momentos muito difí-
ceis em que viu a morte a de pacien-
tes que tinham se tornado muito 
queridos. 

“Vi coisas que jamais esperei ver. 
Assisti às despedidas, aos últimos 
momentos de várias vidas. Vi um 
paciente que me pediu o dia inteiro 
para ligar para a família por vídeo, 

ligou, pediu para pagarem uma con-
ta e disse onde estava o dinheiro, e 
logo em seguida, após o término da 
ligação, ele parou para nunca mais 
voltar”, relata comovida.

Apesar do sofrimento que sentia, 
Jessica se recorda com carinho da 
sua relação com os pacientes, e relata 
que ganhou muitas mães, pais, irmãs 
e irmãos.  

“Me senti “anjo” por muitas vezes 
(assim que as famílias dos pacientes 
e eles próprios me chamam até hoje). 
E você não faz ideia o quanto isso 
me impulsionava a realmente ser, 
a querer ainda mais lutar para que 
eles voltassem pra casa. E como doía 
quando não conseguiam! Toda vez 
que pensava em desistir, um familiar 

de um paciente que cuidei falava co-
migo “por acaso”, e me fazia lembrar 
por que comecei”.

Para Jéssica Saraiva, as adversi-
dades enfrentadas em 2020 serviram 
para ensiná-la a valorizar os  momen-
tos e torná-la mais forte, mais huma-
na e mais humilde. Para o ano novo 
ela só deseja duas coisas: saúde e paz.

“Para 2021 prefiro não criar ex-
pectativa, pois elas consumam nos 
decepcionar. Para esse ano eu só 
peço a Deus saúde e paz para mim e 
para o mundo. 2020 ensinou que é só 
disso que precisamos. Para 2021 eu 
“só” quero chegar ao final dele com 
todos que eu amo vivos e com saúde. 
Não ouso pedir mais nada!”, encerra 
a enfermeira.

JÉSSICA SARAIVA, UMA 
HEROÍNA DA VIDA REAL
RETROSPECTIVA | Enfermeira Jéssica Saraiva foi uma das profissionais do Rio Grande do Norte que trabalhou no combate ao coronavírus no RN. 
Ela relembra dos momentos marcantes, alguns felizes e outros amedrontadores, enfrentados em salas de UTI ao longo dos últimos meses

Para Jéssica Saraiva, as adversidades enfrentadas em 2020 serviram para ensiná-la a valorizar a enfermagem e para torná-la mais forte 

Emídio Germano se formou em medicina em 2017 pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Nos EUA, ele faz residência em cirurgia geral
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OPINIÃO | Professor de economia há mais de 40 anos, Zivanilson Silva fala da dureza que será 2021, afirma 
que a pandemia já mudou tudo sem pedir licença e que o RN precisará acompanhar esses novos tempos

Há exatos 10 meses, o professor Zivanilson Silva, catedrático da cadeira de Economia da UFRN desde 1977, só sai de casa para o essencial

Saúde e economia 
andam juntas, diz o 
economista Zivanilson Silva

REPRODUÇÃO

Há exatos 10 meses, o professor 
Zivanilson Silva, catedrático 
da cadeira de Economia da 

UFRN desde 1977, fechou-se em casa 
e só sai para o essencial: ligeiras ca-
minhadas perto de casa, em Capim 
Macio, quando pouca gente está na 
rua; sessões de exercício no salão de 
festas do prédio sob a supervisão da 
cunhada, que é personal trainer e po-
sições de hatha yoga em casa mesmo 
para reduzir a ansiedade e melhorar 
do sono.

Aos 69 anos, essa rotina explica 
em parte a silhueta enxuta e a paci-
ência farta deste macaibense que, por 
entender de economia e de vida, não 
vê diferença alguma entre os dois, já 
que uma não sobrevive sem a outra. 
E, passeando por suas palestras na 
internet, fica fácil entender a razão – 
Zivanilson não separa o ser humano 
da economia. Ambos ambas umbili-
calmente ligados.

Antes que a pandemia no novo 
coronavírus fosse decretada oficial-
mente no Brasil, lá pelo começo de 
março, ele já tinha voltado do Ca-
nadá, onde fora visitar a neta mais 
velha, e ainda conseguiu dar 15 dias 
de aulas presenciais antes de isolar-se 
quase por completo.

Apesar da flexibilização decreta-
da no estado no começo de julho, já 
percebera que a agonia estava longe 
do fim e, por menos que apreciasse 
as aulas à distância, está mergulhado 
nelas desde o dia 18 de abril.

Para o professor, que até o ano 

passado era presença freqüente na te-
levisão falando dia a dia da economia, 
os meses vindouros não serão nada 
fáceis no Brasil e muito menos no RN.

E por duas razões razoáveis, se-
gundo ele: o fim do auxílio do governo 
e os impasses desnecessários criados 
em torno da pandemia. “Há uma 
grande dificuldade de se entender 
que o passado realmente é passado 
e nada será como antes”, decreta o 
professor.

Sem ajuda emergencial a partir 
do ano que vem - tema ainda em 
debate no governo federal -,  ele con-
sidera que será preciso um esforço 
imenso das lideranças políticas e em-
presariais para se posicionar nesse 
novo cenário. “Seremos obrigados a 

entender nossas reais vocações nes-
se tabuleiro, sabendo que o petróleo 
está com os dias contados e conduzir 
um processo de retomada focado 
no que realmente temos a oferecer: 
energias limpas e segmentos viáveis 
fora de delírios grandiosos e inalcan-
çáveis” - afiança.

Para Zivanilson Silva, se é fato que 
um país não pode sobreviver eter-
namente de auxílios emergenciais, 
também é igualmente verdadeiro que 
já se foi o tempo de políticas de abso-
luta dependência estatal e de mera 
vontade política. Ou seja, o desafio 
será conduzir o país por essa estreita 
a acidentada estrada. “A Petrobras foi 
um exemplo disso durante décadas, 
quando no adaptamos a sua presença 
sem pensar num futuro alternativo 
que nos permitisse caminhar sem 
os royalties de uma companhia em 
transformação”, lembra. 

Diz que não é de hoje que a estatal 
fundada por Getúlio Vargas vem pas-
sando por mudanças para se trans-
formar num player não apenas de 
petróleo, mas de energia em todo seu 
amplo espectro. “Nunca foi novidade 
que esse tempo chegaria. Pois, agora, 
a fatura chegou”, acrescenta.

Em resumo, para Zivanilson Silva, 
o caminho das pedras é a diversifica-
ção da economia por meio de doses 
maciças de capitais privados. 

E sentencia: “Chega de obras 
públicas, elas geram emprego num 
primeiro momento, mas depois volta 
tudo à estaca zero”.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - PARA CIÊNCIA E 
CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS. 

 
EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - Processo nº 02/2020 

FÁTIMA ROVANE MEDEIROS Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Lajes/RN, na forma da lei etc. FAZ 
SABER a todos aqueles que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos AUSENTES, 
DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 
216-A, da Lei nº 6.015/1973 e Provimento n. 65/2017 do Conselho Nacional da Justiça foi apresentado o pedido de 
LAURA ELIZA PEREIRA DE ARAÚJO (CPF/MF nº 967.516.814-53, CI. nº 001.795.568-SSP/RN), brasileira, gerente 
de loja, nascida em data de 21.07.1975, em Lajes/RN, divorciada (conforme Certidão de Casamento com averbação 
de divórcio, expedida aos 03.11.2011, pelo Serviço Notarial e Registral de Lajes/RN (Lv. B-21, às fls. 283, termo 
nº 1.236)), residente e domiciliada na Rua Professora Laura Santos, nº 447, Centro, Lajes/RN, CEP: 59.535-000; 
autuado em 08.04.2020, Processo nº 02/2020,  tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: UM 
TERRENO PRÓPRIO, s/n, situado à Rodovia BR 304, Km 120, no bairro Boa Esperança, zona urbana, na 
Circunscrição do Registro Imobiliário de Lajes/RN, medindo 5.550,26m² de superfície, limitando-se: ao Norte, em dois 
segmentos, parte com a BR 304, com 37,00m, e parte com Kesia Alves da Silva, com 53,00m; ao Sul, com Maria 
Natividade da Silva, com 90,00m; ao Leste, em dois segmentos, parte com Kesia Alves da Silva, com 100,03, e parte 
com Auto Posto Passa e Fica LTDA., com 20,00m; e, ao Oeste, com Estrada que liga Lajes a Fazenda Jurema, com 
120,00m. A requerente pleiteia o reconhecimento da USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO, prevista no art. 1.242 do Código Civil, 
alegando a posse do imóvel por si e por seus antecessores, com justo título, há cerca de 21 (vinte e um) anos.  O requerimento e a 
documentação completa que o acompanha permanecerão à disposição dos interessados para exame nesta Serventia, que funciona 
à Praça Manoel Januário Cabral, nº 180, centro, lajes/RN,  no horário  das 8:00 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 horas, de 
segunda a sexta-feira, fone (84) 3532-2194, caso queiram, nos termos do § 2º do artigo 213, impugnar 
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias, sem que haja a apresentação de impugnação escrita, 
com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da usucapião, e ensejará o seu imediato 
registro em nome do requerente,  como previsto no art. 216-A, § 6º, da Lei nº 6.015/1973.  E, para que chegue ao conhecimento de 
todos aqueles eventualmente  interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. 

 
Lajes/RN, 16 de dezembro de 2020 
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LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ON-LINE

Informações Fones: (84) 3223-4146 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN N.º 024/11com escritório à Rua 
Presidente Artur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília - 
DF, nos termos do instrumento particular, no qual fi guram como Fiduciantes CLETO BELO SOARES JÚNIOR, brasileiro, pedagogo, carteira 
de identidade nº 1.881.120 SSP/RN, inscrito no CPF nº 052.076.934-17, casado sob regime da comunhão parcial de bens com ALINE DE 
SOUSA ARAÚJO BELO, brasileira, turismologa, portadora da carteira de identidade nº 3.218.582 SSP/RN, inscrita  no CPF nº 012.408.934-
85, residentes e domiciliados à Rua Maria Dulce Nunes de Lima, 111, Bairro Passa e Fica, Ceará-Mirim/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 15 de janeiro de 2021, às 10:00 horas, exclusivamente online através do site 
www.lancecertoleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 113.416,33, o imóvel abaixo descrito, 
com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído em uma casa residencial nº 196, situada na Rua Acajutiba, nº 
196, Conjunto Luiz Lopes Varela II, na cidade de Ceará-Mirim/RN, com todas as suas respectivas benfeitorias, pertences e servidões, cujas 
características são as seguintes: constituída de sala, 01 quarto, cozinha e banheiro, com uma área de construção de 42,47m², edifi cada em 
terreno desmembrado de área maior, que mede uma área de 250,00m² de superfície, sendo 10,00m de frente pela citada rua, 25,00m, pelo 
lado direito, onde confronta com o lote 13 da quadra 12, 25,00m pelo lado esquerdo onde confronta com o lote 11 da quadra 12, 10,00m  
na  linha de fundos, ali confrontando com o lote 19 da quadra 12, tendo em 03/12/2012 havido um aumento na área construída de 23,85m², 
passando a possuir uma área total de construção de 66,32m², com as seguintes características: casa em alvearia e tijolos cerâmicos de 
oito furos, reboco tipo massa única, pintura com tinta lavável, cobertura com estrutura de madeira de lei e telha cerâmica, piso cerâmico, 
esquadrias de madeiras, porta em madeiras, porta em madeira de lei, portões de ferro, sendo estes pintados com tinta esmalte sintético, 
contendo os seguintes compartimentos: terraço, cozinha, dois quartos, hall, sala e banheiro, registrado no Cartório de Registro de Imóveis 
de Ceará-Mirim/RN, sob matrícula de nº 11.276 em 10/12/2012. Obs: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 
30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 22 de janeiro de 2021, no mesmo horário e site, 
para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 62.722,73. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” 
e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, 
correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados 
da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ON-LINE

Informações Fones: (84) 3223-4146 / 99865-2897
www.lancecertoleiloes.com.br / francisco.doege@gmail.com

FRANCISCO DOEGE ESTEVES FILHO leiloeiro ofi cial inscrito na JUCERN N.º 024/11com 
escritório à Rua Presidente Artur Bernardes, nº 779 B, Alecrim, Natal/RN, devidamente 

autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede 
no Setor Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília - DF, nos termos do instrumento particular, no 
qual fi gura como Fiduciante MÁRCIO RODRIGO MIRANDA SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da 
carteira de identidade nº 002.084.086 SSP/RN, inscrito no CPF nº 064.931.254-64, residente e domiciliado à Rua 
Teodorico Guilherme, 2249, Morro Branco, Natal/RN, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, 
artigo 27 e parágrafos, no dia 15 de janeiro de 2021, às 10:30 horas, exclusivamente online através do site 
www.lancecertoleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 762.868,06, o 
imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído em um prédio nº 
1887, situado à Rua Tarcísio Galvão, lado ímpar, distando 57,21m da Av. Brigadeiro Gomes Ribeiro, do Conjunto 
Residencial “Potiguar I”, no bairro de Lagoa Nova, Natal/RN, construção do tipo padrão “A”, com 90,00m² de área 
construída, composto de terraço, sala de estar, circulação, banheiro, três dormitórios e copa/cozinha, edifi cado em 
terreno foreiro ao Patrimônio Municipal de Natal (L-19/Q-E) medindo 293,06m², limitando-se na frente, com a Rua 
Tarcísio Galvão, com 12,37m; fundos, com o prédio nº 1878 da Rua Dr. Abelardo Calafange, com 12,37m; lado 
direito, com o prédio nº 1873, com 24,20m; e, lado esquerdo, com o prédio nº 1881, com 24,20m, ambos da Rua 
Tarcísio Galvão, registrado no 6º Ofício de Notas de Natal-RN, sob matrícula de nº 18.449 em 22/07/1980. Obs: 
Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em 
primeiro leilão, fi ca desde já designado o dia 22 de janeiro de 2021, no mesmo horário e site, para realização do 
SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 385.608,53. A venda será efetuada em caráter “ad 
corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da arrematação 
e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura de 
venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que 
regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° 
de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial.

Seremos obrigados a 
entender nossas reais 
vocações nesse tabuleiro, 
sabendo que o petróleo 
está com os dias contados 
e conduzir um processo de 
retomada focado no que 
realmente temos a oferecer”

“
ZIVANILSON SILVA
ECONOMISTA
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TRABALHO | Profissionais da saúde indicam a necessidade de maior atenção para a tensão e fadiga causada 
pela pandemia, que trouxe a necessidade de manter o isolamento social pelo máximo de tempo possível

A sobrecarga de trabalho e o es-
gotamento devido a essa sobre-
carga, que pode desencadear a 

Síndrome de Burnout, estão chaman-
do a atenção dos profissionais da área 
médica do trabalho. Eles indicam a 
necessidade de maior atenção para os 
sintomas durante o período de tensão 
e fadiga provocado pela pandemia de 
Covid-19, que trouxe a necessidade de 
manter o isolamento social pelo máxi-
mo de tempo possível. 

Burnout é um transtorno psíqui-
co de caráter depressivo, com sinto-
mas parecidos com os do estresse, da 
ansiedade e da síndrome do pânico, 
mas no qual o especialista percebe a 
associação com a vida profissional da 
pessoa. A

 síndrome, que foi incluída na Clas-
sificação Internacional de Doenças da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
em 2019, em uma lista que entrará 
em vigor em 2022, se não tratada po-
de evoluir para doenças físicas, como 
doença coronariana, hipertensão, pro-
blemas gastrointestinais, depressão 
profunda e alcoolismo. 

Uma pesquisa da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) que analisou o 
impacto da pandemia e do isolamento 
social na saúde mental de trabalhado-
res essenciais, mostrou que sintomas 
de ansiedade e depressão afetam 
47,3% desses trabalhadores durante 
a pandemia, no Brasil e na Espanha. 
Mais da metade deles (e 27,4% do total 
de entrevistados) sofre de ansiedade e 
depressão ao mesmo tempo. 

Além disso, 44,3% têm abusado 
de bebidas alcoólicas; 42,9% sofre-
ram mudanças nos hábitos de sono; 
e 30,9% foram diagnosticados ou se 
tratou de doenças mentais no ano 
anterior.

Segundo a OMS, no Brasil, 11,5 
milhões de pessoas sofrem com de-
pressão e até 2030 essa será a doença 
mais comum no país. A Síndrome de 
Burnout ou esgotamento profissional 
também vem crescendo como um pro-
blema a ser enfrentado pelas empresas 
e, de acordo com um estudo realizado 
em 2019, cerca de 20 mil brasileiros 
pediram afastamento médico no ano 
por doenças mentais relacionadas ao 
trabalho.  

“Agir e minimizar esse cenário é 
também uma responsabilidade das 
empresas, pois cabe a elas fomentar a 
saúde, segurança e qualidade de vida 
das suas equipes. O emocional das 
pessoas tem sido fortemente abalado 
pelo isolamento social, as incertezas 
do futuro, a pressão para alcançar re-
sultados, as dificuldades do trabalho 
remoto, entre outros pontos”, disse o 
presidente da Associação Brasileira 
de Empresas de Saúde e Segurança no 

Trabalho (Abresst), médico e gestor 
em saúde, Ricardo Pacheco. 

Segundo ele, o assunto tem me-
recido tanta atenção que em março 
desse ano a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) reconheceu os impactos 
da pandemia na saúde mental e publi-
cou  um documento desenvolvido pelo 
Departamento de Saúde Mental, com 
mensagens de apoio e bem-estar de 
diferentes grupos-alvo. 

“O intuito dessa ação foi promover 
o cuidado psicológico com a popula-
ção mundial. Além das mensagens pa-
ra as pessoas em geral, o documento 
contém”, disse Pacheco.

Uma das medidas importantes pa-
ra prevenir a Síndrome de Burnout, de 
acordo com o médico, é a implantação 
de adequações para que o chamado 
novo normal funcione tanto agora 
quanto depois da pandemia. 

Para ele é extremamente necessá-
rio que a saúde mental dos trabalha-
dores seja um dos itens de maior aten-
ção por parte das empresas, incluindo 
o treinamento dos líderes e a criação 
de novas ações para diminuir os pro-
blemas emocionais da equipe, além de 

acompanhar de perto a saúde de cada 
funcionário.

A gestora de benefícios, Patrícia 
Mota Mendes Luiz Santos, está em tra-
tamento depois de ser diagnosticada 
com a síndrome. Os sintomas começa-
ram com dores de cabeça constantes 
até que um dia ela foi dormir e acor-
dou com a dor. Ao chegar no trabalho, 
sentiu uma dor mais forte e avisou 
uma colega sobre não estar bem. 

“Parecia que estava num lugar 
estranho, as coisas e o meu raciocínio 
começaram a ficar lentos. De repente 
me deu uma crise de choro e pâni-
co, um desespero. Adormeceram as 
minhas mãos, um lado do rosto e eu 
pensei que estava enfartando. Me pa-
ralisou um lado do corpo. Fui levada 
ao pronto-socorro, mas não havia alte-
rações e depois disso fui diagnosticada 
com Burnout".

A partir de então Patrícia, que se 
auto pressionava para ser excelente 
em tudo, precisou aprender a "colocar 
o pé no freio" e a lidar com um ritmo 
de vida mais vagaroso sem ficar ansio-
sa por resolver tudo no mesmo dia. 

"O ponto inicial de tudo é a aceita-
ção. Saber que naquele momento eu 
estou naquela situação e não sou aqui-
lo. Por isso a terapia é fundamental. Os 
remédios ajudam, mas quem realmen-
te tira da crise é a terapia".

Atualmente ela não toma mais 
medicamentos porque aprendeu a se 
controlar com muita terapia e autoco-
nhecimento. 

“Eu acho que isso não tem cura, 
mas temos o controle e o entendimen-
to de que precisamos nos dar o tempo 
necessário e que não conseguimos 
ser 100% em tudo, principalmente 
nós que somos mulheres. E a mulher 
tende a se cobrar muito nesse sentido, 
achando que tem que ser perfeita em 
todos os setores da vida e aí aconte-
cem os acúmulos que desencadeiam 
nas síndromes”, finalizou. 

 Sintomas de ansiedade e depressão afetam 47,3% dos trabalhadores durante a pandemia

Excesso de trabalho pode 
desencadear Síndrome de 
Burnout, dizem especialistas

O emocional das pessoas 
tem sido fortemente abalado 
pelo isolamento social, 
as incertezas do futuro, 
a pressão para alcançar 
resultados, as dificuldades 
do trabalho remoto, entre 
outros pontos"

“
RICARDO PACHECO
MÉDICO

AGÊNCIA BRASIL
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              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER o ESPÓLIO DE FRANCISCO BARBOSA FILHO (CPF/MF nº 021.148.364-87, CI. nº 
347.806-SSP/PE), falecido em data de 19.10.2005 (conforme Certidão de Óbito expedida em 19.10.200, no Cartório de 
Registro Civil do 4º Distrito da Boa Vista, Recife/PE (Lv. C-115, fls. 122, Termo nº 82030), e ESPÓLIO de ZULINA 
SANTOS BARBOSA (CPF nº 831.359.794-15, CI. nº 761.716 – SSP/PE), falecida em data de 19.11.2018 (conforme 
Certidão de Óbito expedida em 20.11.2018, no Registro Civil da Graça – 6° Distrito Judiciário da Capital, Recife/PE (Lv. 
C-250, fls. 210, Termo nº 119090)); REQUEREU a retificação da descrição tabular, do imóvel da Matrícula nº 1.809, 
denominada FAZENDA SANTO ANTONIO, município de Lajes/RN, medindo 886,8805ha, deste Registro de Imóveis, 
de sua titularidade, localizado na zona rural do município de Lajes/RN, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da 
Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Para resguardar direitos de terceiros interessados, bem como dos 
confrontantes que eventualmente não emitiram carta de anuência expressa, nem assinaram a planta do imóvel, ficam 
os confrontantes abaixo indicados. Devida a falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular do 
imóvel, confrontante com CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA (CPF Nº 044.198.474-68). NOTIFICADOS do inteiro teor 
dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, especialmente a planta e memoriais 
descritos, podendo, caso queiram, nos termos do § 2º do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes 
trabalhos, no prazo legal de 15 dias. A falta de impugnação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao 
pedido de retificação. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) 
anuir expressamente; ou 3) deixar transcorrer o prazo aceitando os trabalhos tacitamente. Decorrido o prazo legal sem 
impugnação, contado da publicação deste edital, poderá ser deferida a retificação. 

 
Lajes/RN, 16 de dezembro de 2020 
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Fátima Rovane Medeiros 
Tabeliã Pública 

e-mail: cartoriodelajes@yahoo.com.br 
Praça Manoel Januário Cabral, 180 - Centro - Lajes/RN – CEP 59.535-000 - Fone (84) 3532-2194/ (84) 999254559 
 
              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER que  a Sra. ELBA LOPES DA SILVA (CPF nº 455.014.674-53, CI. nº 593.885 – 
SSP/RN), brasileira, viúva, aposentada; e o ESPÓLIO DE RAIMUNDO HENRIQUE DA SILVA (CPF/MF nº 
111.738.904-91, CI. nº 163.425-ITEP/RN), era brasileiro, servidor público, casado sob o regime da comunhão de bens 
com ELBA LOPES DA SILVA, acima qualifica,  residente e domiciliada na Rua Dr. Eloy de Souza, nº 421, Lajes/RN, 
CEP: 59.535-000; REQUEREU a retificação  do imóvel rural,  denominado FAZENDA BOA SORTE, medindo 
66,3103ha, deste município de Lajes/RN, matrícula nº 706, do livro “2” deste Registro de Imóveis, de sua titularidade, 
denominada FAZENDA BOA VISTA, medindo 351,7099ha, neste município de Lajes/RN,  deste Registro de Imóveis, 
de sua titularidade, localizado na zona rural do município de Lajes/RN, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da 
Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do 
imóvel confrontante denominado “FAZENDA SALGADINHO”, devidamente transcrita no Livro “3-D” de Transcrição das 
Transmissões,  sob o nº de ordem 439, desta Serventia; pelo presente fica o seu titular,  herdeiros e ou sucessores do 
espólio de FRANCISCO CHAGAS (CPF nº 019.799.224-20),  NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que 
se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar 
fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os 
documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço 
registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de 
impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação 
de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2)anuir 
expressamente; e, 3)deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que 
eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a 
pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, 
exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da 
primeira publicação deste edital que será publicado duas vezes, poderá ser deferida a retificação pretendida.  Eu, 
Fátima Rovane Medeiros, Tabeliã Pública, digitei e subscrevi. 

 
Lajes/RN, 16 de dezembro de 2020. 
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Fátima Rovane Medeiros 
Tabeliã Pública 

Email: cartoriodelajes@yahoo.com.br 
Praça Manoel Januário Cabral, 180 - Centro - Lajes/RN – CEP 59.535-000 - Fone (84) 3532-2194/ (84) 999254559 
 
              FÁTIMA ROVANE MEDEIROS, Tabeliã Pública do Serviço Notarial e Registral de Lajes, deste Estado do Rio 
Grande do Norte. FAZ SABER a JOAQUIM MARQUES DE LIMA (CPF/MF nº 011.534.394-68, CI. nº 35940-SSP/RN), 
brasileiro,  casado, agricultor, residente e domiciliado na Fazenda Mulungu, zona rural, Lajes/RN, CEP: 59.535-000, 
proprietário do imóvel rural denominado FAZENDA TRINCHEIRA; REQUEREU a retificação da descrição tabular, 
certificada pelo INCRA, do imóvel da Matrícula nº 375, denominada FAZENDA TRINCHEIRA, município de Lajes/RN, 
com área de 294,4673 hectares, deste Registro de Imóveis, de sua titularidade, localizado na zona rural do 
município de Lajes/RN, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). 
Para resguardar direitos de terceiros interessados, bem como dos confrontantes que eventualmente não emitiram carta 
de anuência expressa, nem assinaram a planta do imóvel, ficam os confrontantes abaixo indicados. Devida a falta de 
anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular  do imóvel,  confrontante com CARLOS ANTONIO DE 
ALMEIDA (CPF Nº 044.198.474-68). NOTIFICADOS do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram 
arquivados neste serviço registral, especialmente a planta e memoriais descritos, podendo, caso queiram, nos termos 
do § 2º do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. A falta de 
impugnação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação. Portanto, as opções que 
a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; ou 3) deixar transcorrer 
o prazo aceitando os trabalhos tacitamente. Decorrido o prazo legal sem impugnação, contado da publicação deste 
edital, poderá ser deferida a retificação. 

 
Lajes/RN, 18 de dezembro de 2020. 
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/agorarn

Sempre 
comprometido

com a verdade.

As notícias estão em todos os lugares, de todas as 
formas. Em alguns casos, deixando muitas dúvidas. É 
por isso que renovamos a nossa missão de informar 
sobre o que acontece, de fato, para tornar sua relação 
com a informação ainda melhor e mais segura.
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Natália Noronha foi a vocalista da banda potiguar Plutão Já Foi Planeta por 7 anos e, recentemente, anunciou a saída do grupo 

intuito, desde o primeiro contato 
dos meninos comigo, foi fazer um 
som autoral. Sapulha, Gustavo e 
eu já tocávamos na noite versões 
de músicas de outras pessoas, en-
tão aquele momento era de mos-
trar as nossas criações. O mercado 
local estava fértil para tal aposta; 
as bandas autorais, como Talma & 
Gadelha, Far From Alaska e Cama-
rones tinham shows lotados e CDs 
vendidos. Isso foi um grande fator 
motivador para nós. 

AGORA RN – Em 2013, vocês 
tocavam bastante em eventos lo-
cais. Qual é a importância desses 
eventos para os artistas e para a 
produção cultural na cidade? 

Natália Noronha – O artista 
precisa tocar, precisa ser visto. 
Eventos como o DoSol e a Eco-
praça dão esse espaço para que 
os artistas construam seu público. 
Antes de exportar o seu som, os 
artistas o fortalecem aqui dentro. 
E claro, há os efeitos disso tudo na 
cultura local. Essas iniciativas têm 
um papel educador no público: 
mostram que as pessoas, se qui-
serem, não precisam ir longe para 
consumirem arte de qualidade. 

AGORA RN – Já em 2016, a 
banda ganhou muito destaque ao 
participar do SuperStar. Sua vida 

mudou, não é?  
Natália Noronha – Mudou 

da água pro vinho, permita-me o 
clichê. De repente, shows lotadíssi-
mos e compromissos a toda hora. 
Tivemos um holofote do tamanho 
do Brasil virado para nós, e acho 
que aproveitamos bem o timing. 
Logo após o programa, lançamos 
um disco, por exemplo... e assim 
fomos surfando a onda, dando 
muito conteúdo para um público 
que acabara de chegar. Foi muito 
proveitoso! 

AGORA RN – Como artista, co-

mo você encarou esse período de 
quarentena? 

Natália Noronha – Tive vá-
rias fases na quarentena, e acho 
que pode ter algum artista me 
lendo aí que vai se identifi car. Ro-
lou uma fase improdutiva, pelo 
choque e inércia que a pandemia 
primeiramente causou, e depois 
uma fase de onde germinaram 
algumas ideias. Rolaram algumas 
letras e melodias. Não sou do time 
que acredita que o ócio é necessa-
riamente uma oportunidade para 
ser produtivo, principalmente em 
uma pandemia, porque ninguém é 
obrigado a nada. Por isso, me sinto 
no lucro de ter criado algo nesses 
tempos desfavoráveis. 

AGORA RN – Como você vê 
hoje o cenário artístico potiguar 
atualmente? 

Natália Noronha – Eu acho 
o RN artisticamente incrível. Fa-
lando precisamente da música, te-
mos artistas diversos e singulares. 
Para vários gostos, mostrando que 
somos multitemáticos. Pena que 
o poder público, principalmente 
o municipal, não se importa em 
cuidar dos espaços culturais da 
cidade. Mesmo antes da pande-
mia, víamos a Ribeira esquecida. 
Sem segurança, luz ou tratamento 
de esgoto. Cuidar dos artistas é 

NATHALLYA MACEDO

Os dias acabam para iniciar 
de novo e é esse ciclo cons-
tante de recomeços que 

mantém a esperança viva durante 
a rotina. É justamente por causa 
do cotidiano confortável que iden-
tifi car o momento certo para uma 
mudança é difícil, mas também é 
signifi cativo. No universo da músi-
ca, reinventar-se é (quase sempre) 
necessário. Embora não seja regra, 
integra a trajetória de muitos ar-
tistas que desejam buscar outros 
ares.  

É isso que acontece agora com 
Natália Noronha. Ela foi a vocalista 
da banda potiguar Plutão Já Foi 
Planeta por 7 anos e, recentemen-
te, anunciou a saída do grupo. A 
banda, que nasceu em 2013 e cha-
mou a atenção dos entusiastas da 
música local, participou em 2016 
do programa SuperStar, da TV Glo-
bo, e acabou conquistando o Brasil 
inteiro. Com melodias leves e letras 
autorais, o grupo conseguiu man-
ter uma carreira sólida, marcada 
pelo sucesso.     

Em entrevista ao Agora RN, 
Natália contou que pretende seguir 
carreira solo e explicou que planeja 
atuar também na produção musi-
cal. Confi ra:  

AGORA RN – Como foi o início 
do seu interesse por música?  

Natália Noronha – Comecei 
bem cedo, na minha própria casa. 
Meu pai também é músico e foi 
ele quem me presenteou com um 
violão, aos 8 anos. Nós frequentá-
vamos a igreja evangélica e não 
demorou muito para eu me tornar 
ativa em várias atividades musi-
cais na congregação. Na infância e 
na adolescência, cantei em coral, 
toquei na orquestra... e aí a música 
foi se tornando protagonista de 
muitos momentos da minha vida. 
Essas duas escolas, a minha casa e a 
igreja, foram lastros essenciais para 
eu começar a trabalhar com músi-
ca profi ssionalmente, anos depois. 

AGORA RN – Como foi o pro-
cesso de criação da banda Plutão 
Já Foi Planeta? Logo no início vo-
cês decidiram que iam fazer músi-
ca autoral? 

Natália Noronha – Sim, o 

FIM DE CICLO 
E RECOMEÇO 

cuidar dos espaços onde eles se 
manifestam. Exatamente por isso, 
existe uma resiliência em quem faz 
cultura aqui. E sim, estamos crian-
do uma identidade. Estamos le-
vando nosso jeito de falar, sotaque, 
gírias. A gente é mais do que um 
sotaque “engraçadinho” e um lugar 
paradisíaco: a gente contribui for-
temente para a música nacional. 
“Teje” dito. 

AGORA RN – Plutão Já Foi Pla-
neta é uma das grandes represen-
tantes do estado, com um reper-
tório incrível e autoral. E você fez 
parte dessa história. Você pode co-
mentar sobre a decisão de deixar a 
banda nesse momento? 

Natália Noronha – Como eu 
falei no vídeo que lançamos no 
Instagram da banda e no post que 
eu fi z, tudo isso é sobre ciclos. Em 
todos os departamentos da nossa 
vida, vivemos fases; em um deter-
minado momento, nos deparamos 
com a necessidade de viver outras 
coisas, e é isso. Fui muito feliz no 
Plutão, mas agora me sinto pron-
ta para adentrar outra jornada e 
viver outras felicidades. A vida tem 
dessas! 

AGORA RN – Quais são seus 
planos para o futuro? 

Natália Noronha – O plano é 
seguir carreira solo, com base em 
São Paulo, que é onde eu moro atu-
almente. Me encontro compondo. 
No Plutão, mostrei o lado cantora, 
compositora e instrumentista. 
No próximo projeto, quero mos-
trar que também sou produtora 
musical. Produção foi algo que eu 
sempre fi z, mas eu demorei a me 
enxergar dessa forma... e um dos 
motivos é que o meio da produção 
musical é mais habitado por ho-
mens, e as mulheres não são muito 
encorajadas a serem produtoras. 
Enfi m, isso é papo para outra con-
versa... o que posso garantir é que 
o próximo trabalho será produzido 
por mim mesma, talvez com algu-
ma colaboração. Terá forte infl u-
ência da música pop, sem dúvida! 

AGORA RN – Por � m, qual é a 
mensagem que você deixa para os 
seus fãs? 

Natália Noronha – Sei que 
vou me repetir, mas quero agrade-
cer, novamente, pelo carinho que 
estou recebendo após o anúncio 
da minha saída do Plutão. Fiz mui-
tas conexões com muitas pessoas 
durante esses 7 anos. Espero que a 
gente continue se conectando por 
aí, independente do caminho a ser 
trilhado! 

ENTREVISTA | Após trajetória de sucesso com a banda 
Plutão Já Foi Planeta, vocalista Natália Noronha agora segue 
novos rumos em carreira solo. Ao Agora RN, ela explicou que 
pretende atuar também na produção musical 

REPRODUÇÃO

O plano é seguir carreira 
solo, com base em São 
Paulo, que é onde eu moro 
atualmente. Me encontro 
compondo. No Plutão, 
mostrei o lado cantora, 
compositora e instrumentista”

“
NATÁLIA NORONHA
VOCALISTA
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Aqui está uma lista dos cacófatos 
mais comuns que li e ouvi em 2020.

Vale lembrar que, por terem 
sons feios ou formas gráfi cas 
desagradáveis, os cacófatos 
– também conhecidos como 
cacofonias – e os cacógrafos (ou 
cacografi as) devem ser evitados.

VESPA ASSADA 
Usada comumente, a expressão 

a vez passada acaba nos levando a 
um prato bastante exótico, a vespa 
assada. Detectada a cacofonia, a 
correção é fácil: na outra vez, na 
última vez.

PORCADA
Não se trata do coletivo de porco, 

mas frases como São dez processos 
por cada juiz estão aí. Para corrigir 
e retirar o aspecto suíno da frase, 
basta eliminar o termo cada: São dez 
processos por juiz.

AMO ELA
Passa-se do romance à culinária 

de forma muito rápida. Se realmente 
há amor, deve-se deixar a preferência 
por moela para momento mais 

propício. Além de tudo, há o 
problema gramatical (usar pronome 
pessoal reto com função de objeto). 
Diga-se: Eu a amo.

UMA MÃO LAVA A OUTRA 
A leitura dessa frase deixa 

evidente o termo mamão. Essa 
cacofonia vai ocorrer sempre que 
aparecer um antes de mão. Para 
corrigir, um pouco de esforço: Cada 
uma das mãos lava a outra.

NÃO PUDE TOCAR NELA 
Se faltava um tempero, aí está: 

canela. Para tirar esse gostinho, 
usa-se o pronome lhe: Não pude 
tocar-lhe.

VIA CONTROLADA POR RADAR 
Quem nunca leu essa frase em 

placas exibidas em nossas rodovias? 
Além do limite de velocidade, 
fi que atento ao nosso português. 
Em vez de por, que traz à tona o 
desagradável por radar, basta usar a 
preposição pelo: Via controlada pelo 
radar. 

NUNCA GASTE MAIS DO QUE TEM

Esse conselho poderia ser 
reformulado a fi m de evitar 
escatologia. A cacofonia formada 
pela sílaba fi nal de nunca associada 
à forma verbal gaste será evitada se 
redigirmos ou falarmos: Não gaste 
mais do que tem.

ESCAPEI DO PERIGO
Mas não escapou da frase ruim 

e do som desagradável. Para evitar 
um perigo maior evidenciado pela 
junção da última sílaba de escapei 
com a preposição do, substitua o 
verbo: Fugi do perigo.

O PROFESSOR HAVIA DADO AQUELE 
ASSUNTO

Tenho certeza de que o mestre 
fi caria bem mais feliz se fosse dito: O 
professor tinha dado aquele assunto. 
Dessa forma, ninguém se sentiria 
ofendido.

BEIJEI A BOCA DELA
Um bom beijo é aquele que não 

fere a língua. Para evitar problemas 
e não misturarmos gente com 
animal, o melhor é dizer: Beijei-lhe 
a boca.

Por Fabrícia Mesquita - @fabriciamesquita

SAL&PIMENTA
BOLINHO DE FRANGO LOWCARB  FARINHA DE LINHAÇA

A matéria de hoje será para você saber 
mais sobre a farinha de linhaça, que apesar 
de ser uma ótima opção de farinha, muitas 
vezes é utilizada ou armazenada de forma 
errada.

 
VAMOS PRIMEIRO SABER 
ALGUNS DOS BENEFÍCIOS?

Baixo custo
Lowcarb
Boa opção para Diabéticos
 Rica em fi bras
Auxilia na Saúde hormonal feminina
Promove saciedade
 Melhora do funcionamento intestinal
Auxilia na Saúde cardiovascular
Auxilia na Prevenção e tratamento do 

câncer de próstata

A farinha de linhaça marrom e dourada 
são muito parecidas em relação ao valor 
nutricional e as características, mas a dou-
rada tem sabor mais leve. Sua característi-
ca principal é dar LIGA, VISCOSIDADE e 
UMIDADE nas massas. Mas também pode 
ser utilizada com o objetivo de acrescentar 
nutrientes, como: fi bras, gorduras boas e 
ômega 3. Cada colher de sopa (15g) possui 
em média 66 calorias / 1,3g carboidrato / 3g 

SAL&
de proteína / 5,4g de gorduras / 4g de fi bras.

ONDE USAR?
É muito utilizada substituindo o ovo em 

algumas receitas:
Misturar 1 colher (chá) de farinha de li-

nhaça dourada + 2 colheres (sopa) de água e 
descansar por 5 minutos. Equivale a 1 ovo.

 Você pode utilizar também polvilhando 
por cima de frutas, no mingau, usar em su-
cos, smoothies, e no preparo de bolos, pães, 
biscoitos e panquecas.

DICA DA NUTRI
É uma ótima opção para reduzir a quan-

tidade de adoçantes em receitas doces, por 
ser naturalmente mais adocicada.

Mantenha sempre na geladeira, pois é 
uma farinha que oxida com facilidade e fi ca 
rançosa.

  Sempre que possível faça em casa, é só 
bater as sementes de linhaça no processa-
dor. Não esqueça de armazenar na geladeira 
para durar mais tempo e não oxidar.

 Tome cuidado com receitas que uti-
lizem somente a farinha de linhaça como 
ingrediente, pois é uma farinha que tem 
um sabor mais residual e que nem sem-
pre agrada a todos os paladares. Por isso 
prefi ro sempre usar associada com pelo 
menos outra farinha que seja mais neutra 
como a farinha de aveia ou de amêndoas 
por exemplo.

Testei essa receitinha mega 
fácil e rápida de fazer, deu certo 
e achei uma delícia. Façam e 
me marquem hein?! 

INGREDIENTES:
- Frango  

- Farinha de linhaça dourada  
- Parmesão ralado  
- Pimenta-do-reino  
- Creme de ricota  

MODO DE PREPARO:  

- Liquidifi car o frango (você 
pode utilizar aquele franguinho 
que sobrou do almoço, que já tá 
bem temperado).  
- Despejar o frango numa tigela.  
- Colocar o creme de ricota na 
tigela.  
- Misturar até fi car bem cremo-
so.  
- A parte, colocar num prato a farinha de linhaça, o queijo ralado e a pimenta-do-reino a gosto e misturar.  
- Fazer bolinhas com o creminho do frango e passar na mistura da farinha de linhaça dourada.  
- Colocar as bolinhas na Airfryer (20 minutos - 180°C) ou no forno por 30 minutos.  

 PRONTO!! Este bolinho, pode ser um aperitivo, um acompanhamento, um lanchinho... é super fácil, não 
tem mistério e simplesmente delicioso. Façam e me digam se deu certo.

Prof. João Maria de Lima  |  profjoaom@gmail.com

DESENROLANDO 

A LÍNGUA
ABRE ASPAS

As grandes fases de nossa vida ocorrem quando 
en� m tomamos coragem para chamar de melhor de 
nós mesmos aquilo que chamávamos de nosso pior. 

Nietzsche“

“

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

CACOFONIAS DO ANO QUE PASSOU
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CRUZADAS

Por Flávio Ricco  |  Colaboração: José Carlos Nery

CANAL 1CANAL 1

Bate-Rebate
Pedro Vasconcelos vai 

dirigir “Além da Ilusão”, de 
Alessandra Poggi, na fi la das 
18h na Globo...Previsão de 
estreia em setembro.Carlo 
Milani, ex-Globo, acertou 
com a direção da Record 

para a direção de “Gênesis”... 
Já está integrado na equipe 

de Edgard Miranda.Os 
capítulos muito longos de “A 
Força do Querer” deram uma 

derrubada bem importante 
na sua audiência...E a 

Globo ainda não conseguiu 
retomar os números do 

começo.Camila Morgado 
gravou a série “Criminal” da 
Amazon...Trabalho foi todo 

feito no Uruguai, enquanto 
vinha sendo permitido.
A HBO deve retomar 

os trabalhos da série “Os 
Esquecidos”. Tudo planejado 

para isso.

O sempre indiscutível talento do ator brasileiro
O mundo e a própria televisão 

mudaram muito desde que aqui, 
em 1951, a TV Tupi apresentou 
“Sua Vida me Pertence”, a primeira 
novela produzida no Brasil.

Natural que de lá até agora, e 
graças às tantas transformações 
observadas, também passassem 
a existir facilidades, sequer de 
serem imaginadas no começo. 
Foram muitas as evoluções 
e transformações nos mais 
diferentes setores.

Mas se teve algo que nunca se 
alterou e até hoje se preserva é o 
talento do ator brasileiro, capaz de 
realizar trabalhos de interpretação 
em um nível tão alto, mesmo 
submetido ainda a condições 
que nem sempre são as mais 
favoráveis.

Em quantas novelas se tem 
notícias que os capítulos são 
gravados às vésperas da exibição, 
com seus elencos sem tempo de 
decorar ou se preparar melhor 

para algumas cenas? Na grande 
maioria. Mas nem isso consegue 
alterar o nível de interpretação. 

Hoje, o que é realizado aqui, 
tem mercado nos mais diferentes 
lugares do mundo.

Boa parte disso se deve, claro, 
ao nosso aprimorado poder de 
realização, ao talento dos tantos 
autores que foram surgindo, mas 
principalmente à capacidade do 
ator brasileiro. Isso deve sempre 
ser colocado e reconhecido.

INCONVENIENTES
O “Conversa com Bial”, da 
TV Globo, é um programa 
normalmente com boas atrações, 
mas muito prejudicado pelo 
seu sempre variado horário 
de exibição. Isto poderia ser 
compensado ou ter os efeitos ao 
menos minimizados, com uma 
boa divulgação. Mas não.

O QUE ACONTECE
As chamadas do “Conversa com 

Bial”, na programação da TV Globo, 
são limitadas ao mínimo. Raramente 
acontecem no número desejado.

E as informações dos convidados 
são sempre divulgadas em cima da 
hora. Complicado.

DESCANSO
Mesmo com seu banco de elenco 

reduzido ao mínimo necessário, a 
direção da dramaturgia da Globo 
entende que certos atores, com 
trabalhos marcantes, devem sair de 
cena por mais tempo

Por aí se entenda valores como 
Juliana Paes, Agatha Moreira, Paolla 
Oliveira e Sérgio Guizé, entre outros.

APOSTA FORTE
 Alessandra Negrini e Murilo 

Benício são os pais de Antonio 
Benício. Tem procedência.

Estreou nas novelas em “Amor 
de Mãe”. Ser fi lho de quem é, claro, 
tem suas vantagens, porém, dentro 
da Globo há o reconhecimento que 
Antonio é alguém muito do ramo.

CADEIRA VAZIA
O alto comando da Rede TV! 

ainda não designou ninguém para 
ocupar a Superintendência Artística, 
após a saída de Ricardo Barros em 
dezembro de 2019. Mais de um ano 
sem ninguém.

Entre as possibilidades, Franz 
Vacek, do Jornalismo e Esporte, 
acumular mais esta função. Ou 
efetivar Kaká Marques, que há muito 
tempo é de fato, mas não de direito.

 
COISA DELE

As chamadas colocadas no 
ar já dão como certeza a volta do 
“Porta da Esperança” no SBT. Ainda 
dependendo de tudo, a ideia é estrear 
ainda neste primeiro semestre, com 
apresentação de Silvio Santos, aos 
domingos, dentro do programa dele.

TRABALHO NOVO
Mauro Mendonça Filho já tem 

como próximo desafi o a direção da 
série “Mal Secreto”. Trabalho aprovado 
para o Globoplay. Elenco ainda em 
processo de escolha, mas com Guizé 
escalado como protagonista.

DIVULGAÇÃO GLOBO

HORÓSCOPO

Você não sabe por onde começar, isso o torna excitado 
e pernicioso. Espere tensões, que irão minar sua energia 
nervosa. Recarregue suas baterias indo para a água para 
se livrar do estresse.

Sua casa será o foco central. Agora é a hora de fazer 
esses pequenos trabalhos que estão esperando … 
Você precisa se afastar do barulho e da agitação para 
recuperar seus níveis de energia. 

Você pode desfrutar de uma atmosfera amigável na 
qual predomina o humor. Deixe diálogos sérios para 
outro dia. Seria bom ativar sua circulação sanguínea 
através de esportes e atividades ao ar livre.

A partir do dia 7 de janeiro e ao longo dos próximos 
dois meses, você precisará tomar um cuidado especial 
para não entrar em confl ito com sócios ou com a 
pessoa amada. 

Você se conscientizará dos erros do passado, terá que 
confi ar em alguém, não terá dúvidas. Você será bem 
apoiado e terá mais confi ança ao seu redor para agir de 
acordo com suas teorias.

Reserve todo o tempo necessário antes de tomar 
as decisões fi nais hoje. Os esforços custarão você e 
você perceberá que é um verdadeiro cansaço. Você 
esgotou suas reservas, descanse.

Enquanto tudo estiver acontecendo ao seu redor, você 
precisará relaxar. Você pode aproveitar isso para dar um 
passo atrás. Hoje trará uma sensação de calma interior 
favorável para recarregar suas baterias emocionais.

Você será capaz de se expressar espontaneamente e com 
mais liberdade. Esta é uma ocasião a não perder. Sua vida 
amorosa dominará e equilibrará seus níveis de energia. 
Mostre-se como você é, junto com suas reais necessidades.

Sua casa será o foco central. Agora é a hora de fazer esses 
pequenos trabalhos que estão esperando … Você precisa 
se afastar do barulho e da agitação para recuperar seus 
níveis de energia. Uma pausa desse tipo seria bem-vinda.

Você terá grande satisfação ao dedicar suas energias a 
um amigo que precisa de você. Você sente a necessidade 
de diminuir o ritmo. Ouça seus instintos básicos e 
descanse um pouco, sem se culpar sem sucesso.

Você confi ará mais em si mesmo e sentirá vontade de 
concretizar seus sonhos. Você está em sua melhor forma 
e administra habilmente suas energias sem ser evidente 
aos olhos dos outros.

A sinceridade de suas propostas lhe dará apoio entre os 
que estão ao seu redor e você poderá defender sua causa 
com fi rmeza. Você terá a autoconfi ança necessária para 
cumprir suas obrigações, mas seria a seu favor abandonar 
mentalmente.

ARIES  (21/03 A 20/04) LIBRA (23/09 A 22/10)

TOURO (21/04 A 20/05) ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

GÊMEOS (21/05 A 20/06) SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

CANCER (21/06 A 22/07) CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/01)

LEÃO (23/07 A 22/08) AQUÁRIO  (21/01 A 19/02)

VIRGEM (23/08 A 22/09 ) PEIXES (20/02 A 20/03)



O volante flamenguista Gerson 
alega ter ouvido do meia Ra-
mírez, do Bahia, a frase “Cala a 

boca, negro” em um jogo do Campe-
onato Brasileiro em 20 de dezembro. 
A reclamação gerou um boletim de 
ocorrência na Delegacia de Crimes 
Raciais e Delitos de Intolerância; o 
colombiano nega a acusação. Na 
mesma semana, após um torneio 
infantil em Caldas Novas (GO), Luiz 
Eduardo Bertoldo Santiago, de 11 
anos, chorou depois de ter ouvido a 
frase “fecha o preto aí” em uma par-
tida. Ele relatou o drama para os pais. 
Para especialistas e atletas, Gerson 
e Luiz Eduardo exemplificam um 
avanço na postura das vítimas de 
injúria racial no País: eles quebraram 
o silêncio, uma conquista da luta an-
tirracista.

“Em 2020, tivemos alguns avan-
ços em função da maior manifesta-
ção dos atletas. Estamos conseguin-
do romper aquele silenciamento que 
era imposto aos atletas para que não 
falem sobre racismo ou discrimina-
ção. Além disso, eles estão falando do 
racismo na sociedade. Esse é um pas-
so muito importante”, afirma Marce-
lo Carvalho, diretor do Observatório 
da Discriminação Racial, entidade 
que pesquisa e discute.

O zagueiro Paulão, capitão do 
Fortaleza, concorda. “As pessoas ti-
veram um pouco mais de coragem 
de falar sobre o assunto. Com isso, 
o assunto ficou mais vivo e tivemos 
alguns debates importantes”, diz o 
zagueiro de 34 anos. “Não dá para 
dizer que houve uma mudança sig-
nificativa. Essas conversas acontece-
ram, mas a gente não vê a mudança 
de fato que é a lei. Para saber se esse 
debate realmente significa um avan-
ço é preciso atitude. Não basta só a 
conversa”, completa.

 “Hoje, graças a Deus, eu tenho, 
como jogador de futebol, voz ativa 
para falar e dar força para que ou-
tras pessoas que sofrem racismo ou 
outros tipos de preconceito possam 
falar também”, disse o flamenguista 
Gerson nas redes sociais.

É preciso ser justo: alguns atletas 
se pronunciaram em outros momen-

tos. Tchê Tchê, do São Paulo, foi além 
e compareceu a uma manifestação 
contra o racismo na capital paulista 
em junho. Engajado nas causas so-
ciais, o volante tem duas tatuagens 
de símbolos históricos que lutaram 
contra o racismo: Malcolm X e Mar-
tin Luther King.

“Hoje, temos o privilégio de ser 
uma voz no nosso país e ser alguém 
que as pessoas se espelham. Essas 
tatuagens eu fiz quando estava na 
Ucrânia. Se não me engano, depois 
de alguma situação que acabei so-
frendo lá”, contou o são-paulino.

O esporte mundial viveu mo-
mentos importantes na luta antirra-
cista em 2020. O último deles foi pro-
tagonizado por Neymar. O episódio 
aconteceu no jogo entre Paris Sain-
t-Germain e Instanbul Basaksehir 
pela Liga dos Campeões no dia 8 de 
dezembro “Vai embora, preto” foi a 
frase que o camaronês Pierre Webó, 
integrante da comissão técnica tur-
ca, ouviu do quatro árbitro romeno 
Sebastian Coltescu. Após a reclama-
ção, o árbitro principal mostrou car-
tão vermelho para o camaronês. O 
jogador Demba Ba, também do time 
turco, pediu que seus companheiros 
deixassem o campo. Liderados por 
Neymar e Mbappé, os rivais do PSG 
fizeram o mesmo. A partida parou 
no primeiro tempo e só continuou no 
dia seguinte.
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O Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) está preparado para le-
var de 270 a 300 atletas para os 

Jogos de Tóquio, que foram adiados no 
ano passado por causa da pandemia de 
coronavírus e agora serão realizados de 
23 de julho a 8 de agosto. A estimativa 
do tamanho do Time Brasil é a mesma 
que tinha sido apresentada no fim de 
2019, mas pode haver oscilações por-
que algumas modalidades sofreram 
mais com a paralisação do esporte no 
mundo todo.

Além do adiamento da Olimpíada, 
muitos atletas não puderam treinar, 
centros esportivos foram fechados e 
competições canceladas. No momen-
to, o Brasil tem 180 vagas garantidas, 
mas muitas modalidades ainda terão 
de disputar pré-olímpicos ou qualifi-
catórios para conseguir vaga ou índice. 
Até por isso, os dirigentes do COB não 
conseguem cravar o número de atletas 
na delegação, muito menos estipular 
uma meta de medalhas.

“Logo no início da pandemia eu 
não tinha a menor dúvida de que ba-
teríamos o recorde de quantidade me-
dalhas em Tóquio, pois temos poten-
cial nas novas modalidades, tivemos 
recorde de pódio no Pan de Lima e a 
preparação estava redondinha. Com a 
pandemia, não tenho base para dizer 
como os atletas estão neste momento 
e como os atletas adversários estão. A 
gente está um pouquinho sem parâme-
tro”, explicou Marco Antonio La Porta, 
vice-presidente do COB.

Algumas das novas modalidades 
do programa olímpico, como skate, 
surfe e caratê, podem ajudar o Brasil a 
dar um salto no quadro de medalhas, 
principalmente as duas primeiras, 
onde o País tem favoritos nas provas. 
No skate, nomes como Pâmela Rosa, 
Rayssa Leal, Leticia Bufoni, Kelvin Ho-
efler, Yndiara Asp, Luizinho Francisco 
e Pedro Barros têm boas chances. No 
surfe, os quatro classificados também 
vão brigar pela medalha.

“Ser campeão mundial novamente 
e conquistar o ouro olímpico seria o 
meu sonho máximo possível. Por isso 

meu foco está no Circuito Mundial de 
Surfe e nos Jogos de Tóquio.”, afirmou 
Gabriel Medina.

No surfe o Brasil já tem os nomes 
confirmados para os Jogos. No skate, 
o ranking olímpico ainda está aberto, 
mas o País deve ocupar a cota máxima 
de 12 vagas. Outras modalidades como 
vôlei, vôlei de praia e tae kwo ndo, entre 
outras, já definiram classificação para 
a competição.

Mas para outros esportes, o ano 
de 2021 será fundamental para carim-
bar o passaporte olímpico. É o caso da 
natação e do atletismo, as duas moda-
lidades mais nobres dos Jogos. Em am-
bas os brasileiros buscam o índice até 
maio. É o caso do velocista Felipe Bardi, 
que precisa correr abaixo de 10s04 para 
confirmar o índice olímpico.

“O final do ano foi excelente, foi o 
meu melhor como atleta, pelos tem-
pos que fiz nas competições. Foi um 
ano que consegui treinar bem quando 
voltei (após a paralisação causada pela 
quarentena). Eu tinha muita dor antes. 
stou aguentando mais os treinos e a 
pandemia serviu para melhorar meu 
preparo físico”, conta.

Foi em 2020 que ele fez seu melhor 
tempo da carreira, na semifinal do 
Troféu Brasil: 10s11. Agora, a meta é 
se superar para ir a Tóquio. “Nos 100m 

podem até três atletas por país, no in-
dividual. Tem uns 10 atletas correndo 
abaixo de 10s30, com chances reais. De 
2017 para cá, o 100m evoluiu demais 
no Brasil. É a prova que mais evoluiu, 
tanto no masculino quanto no femini-
no”, diz.

Para viabilizar o treinamento de 
seus atletas olímpicos em um momen-
to que os casos de covid-19 voltam a 
aumentar no País, o COB pretende 
repetir o esquema que fez no ano 
passado em Portugal, quando levou 
diversas modalidades para treinar na 
Europa. “A tendência é ser em Portugal 
novamente. O pico de casos em Rio 
Maior, local onde tem um ótimo centro 
de treinamento, foi 42. Mas temos de 
entender as especificidades das moda-
lidades, pois tem algumas que não são 
atendidas lá, como a canoagem slalom, 
que pode ir para a França, ou a esgri-
ma, para a Itália”, revela La Porta.

E ao mesmo tempo em que cuida 
para que os atletas estejam no auge 
para os Jogos de Tóquio, o comitê tam-
bém mexe na logística no Japão para se 
adequar aos problemas causados pela 
pandemia. “Estamos fazendo algumas 
adaptações e nossa operação de uni-
formes vai ter que mudar. Estamos 
tomando os cuidados necessários”, 
conclui La Porta.

Brasil já tem 180 atletas garantidos 
nas Olimpíadas; previsão é de 270
CRISE | Comitê Olímpico do Brasil (COB) está preparado para levar de 270 a 300 atletas para os Jogos de 
Tóquio, que foram adiados por causa da pandemia para o período entre os dias 23 de julho a 8 de agosto

Surfista potiguar Ítalo Ferreira é um dos nomes confirmados para representar o País
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Meia Gerson, Flamengo: "Voz ativa"

Luta antirrascista avança no 
mundo do futebol em 2020
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